Milí Dobří andělé,
jménem nadace Dobrý anděl vyjadřujeme plnou podporu svobodné a demokratické Ukrajině a
nesmírně soucítíme se všemi rodinami, jichž se válka dotýká. Jsme hrdí na sounáležitost, jednotu a
nabízené pomocné ruce všude kolem nás.
Snažíme se nyní být maximálně otevření pomoci rodinám, které se v této nepředstavitelně těžké
životní situaci ještě navíc potýkají s vážným onemocněním. Jako například mladá maminka Julia, která
do Prahy přijela s dvěma malými dětmi a svojí maminkou uprostřed onkologické léčby.
Prosím, opatrujte se a pomáhejte. Děkujeme.
Šárka Procházková
ředitelka nadace
P. S. V záplavě vážných zpráv posledních dnů pro vás máme snad jednu milou. Červené andělské
hrnky, které před Vánoci udělaly radost mnoha z vás, jsou opět skladem. A spolu s novým svačinovým
boxem jsou připraveny vám udělat hezčí den.
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Z Andělského blogu

22. únor 2022
"Kdyby uměla mluvit, Dobrým andělům by hned poděkovala," píše v
příběhu své rodiny maminka tříleté Haničky, která se potýká s
chromozomální vadou, jež u ní způsobuje další komplikace.

14. únor 2022
Tříletý Adámek onemocněl tzv. limbickou encefalitidou a v době, kdy
začínala pandemie koronaviru, musel být uveden do umělého spánku. V
nemocnici tak strávil 2,5 měsíce sám, protože s ním maminka nemohla
být. Přečtěte si jeho vyprávění!

4. únor 2022
"Větší strach jsme v životě nezažili," vzpomíná paní Zdeňka, máma 11leté
Adélky, které lékaři diagnostikovali v srpnu 2020 myeloidní leukémii.
"Adélka musela podstoupit transplantaci kostní dřeně, provázely ji ale
komplikace," pokračuje ve vyprávění na Andělském blogu.

DALŠÍ PŘÍSPĚVKY

Pomoc v číslech

Andělský účet

V únoru 2022 Dobří andělé přispěli
30 556 187,76 Kč, které byly rozděleny
mezi 4047 rodin. Každá rodina tak
obdržela 7550 Kč. 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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