Drogi Darczyńco,
Cieszymy się, że razem z nami zmieniasz świat na lepsze!
Miłość wyraża się w trafionym prezencie, który nie jest banalnym podarkiem, ale strzałem prosto w
serce. Sami wiemy, jak się czujemy, gdy ktoś trafi w nasze marzenia, zwłaszcza kiedy wydają się
nierealne.
Cieszymy się, że uczestniczyłeś w radości obdarowanej rodziny podczas dostarczenia paczki.
Wolontariusz, który opiekował się rodziną (oznaczonej numerem SLA-798-032315), chciał przekazać
kilka słów od siebie.

uczniowie klasy 4c podczas pakowania paczek
Relacja ze spotkania z rodziną przy wręczeniu paczki.
Gdy Ania zobaczyła jeden z prezentów, krzyknęła: 'Mamo! W końcu będziesz miała swoją pościel!'.
Chwilę potem zaczęła skakać z radości- to koszulka z wizerunkiem zespołu One Direction była tak
strasznie zachwycona :) Pani Teresa najbardziej ucieszyła się z maszyny do szycia, nie mogła uwierzyć,
że ją otrzymała- było to jej marzeniem. Filip z uśmiechem przyglądał się, jak jego młodsza siostra
buszowała w paczkach. Wszyscy byli bardzo szczęśliwi! Patrycji nie było w domu, ponieważ jest w
szpitalu- ma ostre zapalenie płuc. Na całe szczęście Ania obiecała, że zrelacjonuje siostrze całe
zdarzenie przez telefon, z każdym szczegółem. To na pewno doda dziewczynce siły i szybko wróci do
zdrowia! :)
Co chce Państwu przekazać wolontariusz:
Bardzo dziękuję za współpracę. Jest Pani NIESAMOWITA! Wszystkie z paczek, sprawiły rodzinie
baaardzo dużo radości, a świąteczny papier przyczynił się do tego, że w powietrzu unosiła się magia
Świąt Bożego Narodzenia! Proszę serdecznie podziękować WSZYSTKIM Współdarczyńcomnauczycielom, rodzicom i dzieciom. To jest wspaniałe jak w tych najmłodszych zaszczepia się chęć
pomagania innym. Dorośli już wiedzą trochę o życiu, mają swoje zdanie na dany temat, a dzieci tego
wszystkiego dopiero się uczą.

Ważne jest, żeby nigdy nie przeszły obojętnie obok osób będących w potrzebie.
NALEŻĄ SIĘ WAM WSZYSTKIM GROMKIE BRAWA! DZIĘKUJĘ Z CAŁEGO SERCA!
W podzięce Rodzina własnoręcznie przygotowała piękną bombkę, którą przyniosę Pani do szkoły.
Co chce Państwu powiedzieć od siebie rodzina:
Gorące podziękowania dla wszystkich, którzy przyczynili się do stworzenia tych wspaniałych paczek.
Nie spodziewaliśmy się, aż takiej pomocy.
Dziękujemy z całego serca! To dla nas bardzo dużo znaczy.

Pozdrawiam,
Natalia Trendak

