Milí Dobří andělé,
moc rád bych vám poděkoval za vaši pravidelnou a dlouhodobou pomoc. Mnohem lépe to vyjádřil
malý Kája. Však se podívejte sami, co vám vzkazuje.
Od celého andělského týmu vám vzkazuji srdečné přání všeho dobrého do nového roku.
Přejeme klidný Advent a krásné vánoční svátky.
Petr Sýkora
spoluzakladatel nadace

Poděkování od Káji
"Dobří andělé,
rád bych vám poděkoval za mého taťku Tomáše. Jeho zdravotní stav už nedovoluje, aby napsal on sám,
jelikož nádor utlačuje v jeho hlavě řeč a ani psát se mu už nedaří. Domluvit se ale umíme a s radostí
užíváme každého společného dne. Letos táta oslavil padesátiny v kruhu rodiny a kamarádů a dokonce si s
náma i zatancoval.

Nádor na mozku má taťka už víc let, než jsem já na světě, a všichni lékaři se diví a říkají, že to je takový
zázrak. Mamka říká, že už 17 let se pere s nemocí a prozatím se mu to daří prý díky mě a mým dvěma
bráchům, rodině a přátelům, kteří se o něj starají a podporují ho, jak jen to jde.
Z příspěvků Dobrých andělů si tatínek kupuje třeba vitamíny na posílení odolnosti těla, benzín na cesty k
lékařům, nebo permanentky na bazén, kde posiluje svaly, ruce, tělo a nohy, aby ho tolik nebolely. To si pak
třeba uděláme výpravu na celý den a jedeme společně na výlet po naší krásné republice.
Děkujeme.
Kája, 10 let"

Z Andělského blogu
24. listopadu 2021
10 myšlenek spoluzakladatele nadace Petra Sýkory k 10. výročí
založení Dobrého anděla. Co vidí jako základní hodnotu nadace a proč
je důležité umět říct "ne, děkujeme"? Více na Andělském blogu.

20. listopadu 2021
Žijete u Dobříše, na výletě jste v létě byli na Andělské Hoře, ze Znojma
jste si zašli procházkou k Andělskému mlýnu a na jaře se chystáte do
známé vojenské pevnosti v Dobrošově? Využijte speciální
narozeninovou slevu na magnetky Výročního andělského putování!

4. listopadu 2021
"Díky vám se můžeme soustředit na léčbu naší dcerky a na péči o ni, za to
jsme moc vděční," píší rodiče devítileté Zoe, která se od loňského
července potýká s leukémií. Přečtěte si její příběh!

DALŠÍ PŘÍSPĚVKY

Pomoc v číslech

Andělský účet

V listopadu 2021 Dobří andělé poslali částku
32 039 274,72 Kč, kterou nadace rozdělila
mezi 4076 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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