Kids With A Cause is Potter Road’s community service club. Instead of meeting in
person this year, KWAC will be posting resources on social media and in the Friday
Folder, so that kids and families can continue helping our community! Every month,
KWAC will highlight both a service activity and a local charity.
For February, send a Valentine, homemade or store bought, to a child in the
hospital. This is a fun and simple way to brighten a child’s day. Boston Children’s
Hospital, located at 300 Longwood Ave, Boston, MA, 02115 is a great place to send
some Valentine’s cheer.
Charity Spotlight: Alex’s Lemonade Stand. Founded in 1997 by Alex, a young girl with
cancer, the organization’s mission is to change the lives of children with cancer through
research, raising awareness and supporting families. From running a virtual lemonade
stand to buying the book “Alex and The Amazing Lemonade Stand”, there are many
ways to support ALSF. Find out more at alexslemonade.org
Kids With A Cause é o clube de serviço comunitário da Potter Road. Ao invés de nos
encontrarmos pessoalmente este ano, KWAC postará recursos nas mídias sociais e
nas pastas das sextas-feiras, para que as crianças e as famílias possam ajudar nossa
comunidade! Cada mês, KWAC destacará uma atividade e uma instituição de caridade
local.
Para fevereiro, envie um cartão de Valentine’s Day, feito à mão ou comprado, para
uma criança que está no hospital. Esta é uma maneira simples e divertida de alegrar o
dia de uma criança. O Boston Children’s Hospital, localizado na 300 Longwood Ave,
Boston, MA 02115 é um ótimo lugar para onde enviar um pouco de alegria
do Valentine’s Days.
Instituição de caridade em destaque: Alex’s Lemonade Stand. Fundada em 1997
pela Alex, uma jovem garota com câncer, a missão da organização é mudar a vida das
crianças com câncer através de pesquisa, conscientização e apoio às famílias. Seja
organizando uma banca de limonada virtual ou comprando o livro “Alex and The
Amazing Lemonade Stand”, há muitas formas de apoiar a ALSF. Aprenda mais
em alexslemonade.org

