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-1413-054317), chciał
przekazać kilka słów od siebie.
Relacja z dostarczenia i rozpakowywania paczki przez rodzinę:
Rodzina szczerze cieszyła się z każdej nawet najmniejszej, kolejnej rzeczy wyciąganej z
paczki. Pani Ewa zachwycona była tak dużym zapasem żywności, środków czystości, a w
szczególności tych produktów bezglutenowych, na które ich finansowo nie stać, a są
wskazane w ich diecie. Gdy Pani Ewa zobaczyła, że córka Zuza wyciąga z paczki nowe
żelazko- popłakała się, zaraz za nią córka i my, wolontariuszki. Rodzina była bardzo
wzruszona tak dobrym sercem i pomocą Darczyńcy. Córka Zuza zachwycona była
ubraniami, którymi dzieliła się z mamą- ubolewała nad tym, kiedy coś lepiej pasowało na
mamę niż na nią. Adaś gdy tylko zobaczył nowe gry, od razu zaczął podłączać konsolę
Play Station, a młodszy Jaś, który choruje na celiakię, podkradł jedną krówkę
bezglutenową, przyznając się jednak mamie. Pan Franciszek gdy zobaczył nową wiertarkę,
zażartował,że od razu idzie do łazienki, bo czeka tam już robota a stary sprzęt nie nadaje
się do remontów. Wszystkie ubrania i obuwie pasowały na członków rodziny, kurtki głównie
dla chłopców i dla Pana Franciszka- wszyscy wspólnie stwierdziliśmy że Adaś pójdzie w
poniedziałek wystrojony do szkoły. Ogromną radość sprawiły Zuzie nowe farby- zawołała:
"Mamo patrz jakie duże farby!". Pani Ewa gdy zobaczyła nową piękną pościel, ucieszyła się
i powiedziała, że akurat tego im brakuje. Wspólnie z mężem zażartowali, że ona będzie
spać z żelazkiem a on z wiertarką. Pani Ewa razem z córką nie umiały opanować emocji,
gdy zobaczyły akcesoria cukiernicze i różne produkty spożywcze do wypieków- obmyślały
co z nich zrobią, jakie będą piec ciasta. Ich radości po prostu nie było końca.
Co chce Państwu przekazać wolontariusz:
Serdecznie dziękuję za współpracę i ogromne zaangażowanie w przygotowywanie Paczki
dla rodziny, którą miałam przyjemność opiekować się. Bardzo dziękuję, że rzeczy spełniały
wszystkie najważniejsze potrzeby rodziny, a także za to, że udało się zorganizować
produkty spoza listy trzech najważniejszych potrzeb. Dziękuję Państwu za radość której
mogłam doznać wręczając przygotowane przez Państwa paczki. Życząc wiele dobra
pozdrawiam serdecznie:)
Co chce Państwu powiedzieć od siebie rodzina:
Rodzinie brakowało słów, by opisać swoją ogromna radość. Byli bardzo wzruszeni, w
szczególności Pani Ewa i córka Zuza. Pragną życzyć Darczyńcy wesołych, zdrowych i
rodzinnych świąt. Serdecznie dziękują za całą okazaną pomoc i za te wszystkie dary, które
pozwolą im przetrwać ten trudny dla nich czas.

