Drogi Darczyoco,
w SZLACHETNEJ PACZCE chcemy pomagad tak, aby ludzie sami radzili sobie w życiu. Dziękujemy, że
robisz to razem z nami!
Chcemy wydobywad z ludzi to, co mają w sobie najpiękniejsze. Dzięki przygotowanej przez Ciebie
pomocy – wydobywasz piękno z rodziny, sprawiasz, że czuje się dla kogoś ważna. Naprawdę. Będziesz
mógł o tym przeczytad w Prezencie.
Ty obdarowałeś rodzinę. A teraz rodzina (oznaczona numerem LBU-3070-576219), wolontariusz,
który się nią opiekował chcą teraz obdarowad Ciebie.
Relacja z wręczenia paczki Rodzinie.
Paczki przywieźli Paostwo do naszego Paczkowego magazynu w sobotę z rana, więc w południe
mogliśmy jechad z prezentami do Rodziny. Zastaliśmy rodzinę w komplecie, czekali na nasze
przybycie, ugościli nas kawą i ciastem, oraz sami podarowali nam dwa samodzielnie upieczone przez
siebie ciasta dla wolontariuszy oraz wojska, które tak dzielnie nam pomagało w noszeniu paczek
przez cały dzieo. Było ogólne zamieszanie i harmider, atmosfera podniecenia i oczekiwania udzieliła
się wszystkim. Starszy syn od razu pobiegł po nożyczki i zaczął dobierad się do kartonów. Najmłodszy
Szymon ani na chwilę się nie przestraszył całą akcją i również z Janem zaczęli odpakowywad kartony.
Pani Monika ze szczęścia na widok ilości paczek zaniemówiła i stała jak wryta, ze łzami w oczach.
Dziękowała po stokrod wolontariuszom i wam Darczyocom. Dzieciaki były strasznie zadowolone z
takiej ilości słodyczy i zabawek dla nich, że od razu, wracając myślą do tamtych chwil, przyprawia mi
to uśmiech na twarzy. Najmłodszy Szymek najmocniej ucieszył się z traktora, ponieważ bardzo lubi
takie oto maszyny, natomiast Janek bardzo ucieszył się z tak dużej ilości gier dla nich oraz słodyczy,
stwierdzając, że jest tego wszystkiego po prostu za dużo. A najstarszy Szymon bardzo ucieszył się z
nerki z logo jego ulubionego zespołu piłki nożnej oraz rękawic bramkarskich, bo uwielbia trenowad
piłkę i w koocu może poczud się jak prawdziwy bramkarz, idąc na trening. Pani Monika najbardziej
ucieszyła się z kosmetyków, które były przeznaczone dla niej. Na koniec poleciało parę łez wzruszenia
przez ten ogrom ilości przedmiotów, ale były to łzy szczęścia, że ktoś pomyślał o nich i zrobił taką
paczkę specjalnie dla nich.
Co chce przekazad wolontariusz?
Z mojej strony chciałabym Wam bardzo mocno podziękowad za tak wielkie zaangażowanie,
życzliwośd jaką okazaliście pani Monice i dzieciakom oraz za Waszą inicjatywę. Bardzo się cieszę, że
została ta rodzina wybrany właśnie przez Was. Tym niezwykłym gestem spełniliście wiele ich marzeo,
których pewnie sami nie byliby w stanie spełnid. Przekazanie paczki było dla mnie prawdziwą
przyjemnością, a widok reakcji pani Moniki i dzieci, był dla mnie bardzo mocnym doświadczeniem.
Wierzę, że paczka pomogła nie tylko materialnie, ale pokazała też, że są dla kogoś ważni i że o nich
pamiętamy. Dziękuję Wam. Życzę pogodnych, zdrowych i niezwykłych świąt. Dobra robota!
Co chce powiedzied od siebie Rodzina?
Każda podarowana rzecz jest dla nas na wagę złota, na tak sporą ilośd tych wszystkich przedmiotów i
produktów nawet nie liczyliśmy i pewnie nawet nie byłoby nas samych na to stad. Dzieciaki są
zachwycone, serdecznie dziękujemy, że sprawiliście im Paostwo tyle radości!
Dziękujemy!
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