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TIDAR Bogor Menyelenggarakan Bazaar Murah di Majelis Ta’lim Raudatul Falah,
Cilendek Timur, Bogor Barat

Pada tanggal 28 Oktober 2012 silam, sekaligus memperingati Hari Sumpah Pemuda, TIDAR Bogor
menyelenggarakan kegiatan Bazaar Murah di Majelis Ta’lim Raudatul Falah, Cilendek Timur, Bogor Barat.
Kegiatan ini terdiri dari penjualan paket sembako murah senilai Rp 10.000,- yang berisi beras, gula, mie
instan dan minyak serta penjualan pakaian murah layak pakai seharga Rp 1.000,-. Acara ini memperoleh
animo positif dari masyarakat sekitar yang secara jelas terlihat dari antusiasme mereka dalam
berpartisipasi, baik dalam penjualan sembako murah maupun baju murah.
Bazaar Murah kali ini merupakan kegiatan sosial pertama TIDAR Bogor yang dinaungi oleh payung
“Persembahanku untuk Anak Bangsa” (PuAB). Kedepannya, akan terus dilakukan Bazaar-bazaar Murah
berikutnya dan berbagai bentuk kegiatan sosial lainnya di serangkaian kelurahan yang berbeda sebagai
bentuk kegiatan sosial TIDAR Bogor yang berkelanjutan.
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Revolusi Putih Ditujukan Kepada 130 Murid SD YAPIS, Tanah Sareal

TIDAR Bogor menyelenggarakan kegiatan Revolusi Putih pada tanggal 8 November dengan membagikan
susu segar kepada 130 murid Sekolah Dasar YAPIS (Yayasan Pendidikan Islam) yang terletak di
Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor.
Pembukaan acara ditandai dengan oborolan ringan oleh Ketua Tidar Bogor, Adityo Anugrah, kepada para
murid perihal cita-cita mereka di masa mendatang. Beragam cita-cita serta impian tercetus dari benak para
murid, namun dokter dan guru adalah cita-cita yang paling banyak dipilih oleh para murid yang terbagi ke
dalam enam kelas tersebut. Untuk acara pembagian susu, metode yang dipilih adalah membagikannya
secara langsung ke kelas-kelas dengan tujuan dapat berinteraksi langsung dengan para murid.
Layaknya Bazaar Murah yang telah dilakukan sebelumnya, Revolusi Putih di SD YAPIS kali ini
memperoleh antusiasmi yang positif baik dari seluruh murid maupun para guru yang terlibat, termasuk
sang Kepala Sekolah, Bpk. Yana.

Persembahanku untuk Anak Bangsa

Persembahanku untuk Anak Bangsa (PuAB) adalah wadah kegiatan sosial dari TIDAR Bogor yang
berfokus pada pemberian bantuan secara berkesinambungan kepada masyarakat yang memerlukan.
Yuk, ikut berpartisipasi dengan menyumbang berupa beras, gula, mie instan, buku & alat tulis, seragam
sekolah, baju layak pakai, dana tunai dan beragam bentuk sumbangan lainnya. Setiap sumbangan akan
disalurkan oleh TIDAR Kota Bogor kepada pihak-pihak yang membutuhkan. Sekecil apapun sumbangan,
sangat berarti bagi teman-teman yang membutuhkan.
sumbangan berupa barang dapat menghubungi Dewi (0816 1194434) atau Arya (0856 9766 4542)
mendonasikan dana via BCA 095 2499 864 atau Mandiri 133-00-0988712-6 a.n. Adityo Anugrah
mengunjungi fb page: http://www.facebook.com/persembahankuuntukanakbangsa
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