Drogi Darczyńco,
w SZLACHETNEJ PACZCE chcemy pomagać tak, aby ludzie sami radzili sobie w
życiu. Dziękujemy, że robisz to razem z nami!
Chcemy wydobywać 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 przeczytać w Prezencie.
Ty obdarowałeś rodzinę. A teraz rodzina (oznaczona numerem POD-2714-568236),
wolontariusz, który się nią opiekował chcą teraz obdarować Ciebie.
Relacja z wręczenia paczki Rodzinie.
Podarunki przekazała wolontariuszka wraz ze strażakami. Rodzina wspólnie
rozpakowywała otrzymane prezenty. Ojciec rodziny bardzo się wzruszył. Był to dla
niego dość ciężki dzień, gdyż jego żona bardzo źle się czuła. Dzieciaki ucieszyły się
ze wszystkich rzeczy. Bartek najbardziej radował się z książek, Kasia z
podarowanych kosmetyków. Pani Uli największą radość sprawił prezent specjalnie
dla niej - duża piękna figurka anioła. Natomiast ojcu rodziny najbardziej do gustu
przypadła czapka a'la kaszkietowa, którą znalazł pośród prezentów.
Co chce przekazać wolontariusz?
Ktoś kiedyś powiedział: "to jakim jesteś człowiekiem jest o wiele ważniejsze od tego
co posiadasz". Bardzo serdecznie dziękuję za chęć pomocy rodzinie, której byłam
wolontariuszką. Dziękuję za pięknie przygotowaną paczkę, trud, wysiłek oraz
otwarte serce na drugiego człowieka włożone w jak najlepsze przygotowanie
prezentów dla rodziny. Dziękuję za bardzo miłą i profesjonalną współpracę z
osobami koordynującymi całe przygotowania. Przekazuję wszystkim darczyńcom
gorące życzenia świąteczne, przesyłam pozdrowienia i "DOBRZE, ŻE JESTEŚCIE" dzięki takim osobom jak Wy świat staje się piękniejszy i powraca wiara w dobroć
drugiego człowieka. Możecie być z siebie dumni - Brawo dla Was :)
Co chce powiedzieć od siebie Rodzina?
Rodzina bardzo serdecznie chciała podziękować wszystkim osobom
zaangażowanym w przygotowanie podarunków. Uczestnictwo w projekcie było dla
niej czymś wyjątkowym. Bardzo serdecznie dziękują wszystkim dzieciom,
nauczycielom i innym dobrym osobom za ich wspaniałe serca. Rodzina pozdrawia
wszystkich darczyńców i przekazuje karteczkę świąteczną.

