Milí Dobří andělé,
ráda bych se s vámi podělila o další význam sousloví
"má to smysl", tentokrát v souvislosti s prosbou o
pomoc s šířením povědomí o podpoře onkologicky
nemocných rodičů. Hned v únoru téměř polovinu ze
všech nově zařazených příjemců pomoci tvořily rodiny,
ve kterých se s onkologickým onemocněním potýká
maminka nebo tatínek. Děkujeme, opravdu to má
smysl!
S březnovým sluníčkem za oknem již tradičně přichází
čas na novou andělskou limitovanou kolekci. Tentokrát
ji věnujeme nejen vám, ale především vašim čtyřnohým
chlupatým kamarádům všech velikostí. Na e-shopu pro
radost najdete nově psí šátky a bobkobagy v
jednotném andělském designu.
Nejenže vám to společně s pejskem bude na jarní procházce slušet, ale až potkáte jiného hafana s
andělským psím šátkem, můžete na sebe mrknout a bez ostychu se usmát. Bude totiž nad slunce jasné,
že se potkaly dvě dobré duše.
Přeji vám pevné zdraví a neutuchající naději
Šárka Procházková
výkonná ředitelka nadace

Poděkování paní Daniely
"Milí Dobří andělé,
za srdce bych vám všem chtěla poděkovat za to, co pro
mne a mé syny děláte. Když jsem se v březnu 2019
dozvěděla, že trpím karcinomem prsu, celý svět se mi
zhroutil. Se svými dvojčaty žiji sama a do té doby jsem
pracovala jako vychovatelka ve školní družině a
přivydělávala si prací v kavárně na letišti, což pro mě bylo
velmi vyčerpávající. Tělo mi dávalo signály, že už dlouho
nevydrží, ale já neposlouchala, nemohla jsem.
Život mi zachránilo darování krevní plazmy, na které jsem
pravidelně chodila. Při odběru mi přišli na chudokrevnost
a já musela vyhledat lékařku. Pak už šlo vše ráz na ráz.
Zprvu jsem se styděla požádat Dobré anděly o pomoc,
naštěstí je kolem mě spousta lidí, kteří mi v tom pomohli.
Chtěla bych vám všem poděkovat, že díky vašim příspěvkům mohu být ve škole pouze na částečný úvazek
a soustředit se na svou léčbu. Že jsem si díky vám mohla pořídit permanentku na plavání, které mi dělá
neskutečně dobře. Nebo že jsem mohla jet do lázní, kde jsem si krásně odpočinula a nabrala sílu. Šťastní
jsou i moji synové, kteří mohou dál rozvíjet svůj zájem o hudbu.
Mým největším štěstím je samozřejmě zdraví mé a mých synů a hlavně čas, který pohromadě strávíme.
Jako nositelka mutace genu BRCA nyní čekám na výsledky testů obou synů a věřím, že budou negativní.
Děkuji vám moc za pomoc, jste opravdu moji Andělé.
Daniela z Prahy"

Novinky z Andělského e-shopu

DO E-SHOPU

Z Andělského blogu
28. února 2021
"Lamelární ichtyóza… A co teď? Co potom? Bude žít? Jak bude vypadat?
Zvládneme péči?" vzpomínají rodiče tříleté Sárinky na dobu, kdy se
dozvěděli o jejím onemocnění. Přečtěte si jejich příběh!

25. února 2021
"Po chemoterapii prospím celé dny, často nemám sílu syna ani pochovat,"
přiznává táta rok a půl starého Adámka, pan Vladimír, který se od
července 2020 potýká se zhoubným nádorem v oblasti hrudníku.

12. února 2021
"Stále máme naději, že by mohl syn chodit bez pomůcek," vypráví rodiče
šestiletého Adámka z Jihlavy, který se v důsledku předčasného a
komplikovaného porodu potýká s dětskou mozkovou obrnou.

DALŠÍ PŘÍSPĚVKY

Pomoc v číslech

Andělský účet

V únoru 2021 Dobří andělé poslali částku
27 786 828,20 Kč, kterou nadace rozdělila
mezi 4012 rodin.
Děkujeme!

Přečtěte si ve svém Andělském účtu příběhy
rodin, kterým pomáháte!
Přihlásit se můžete pod svým Andělským číslem
nebo zaregistrovaným e-mailem a heslem.
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