Van valahol egy kisgyermek, aki most még éli a gyermekek felhőtlenül boldog életét és nem is sejti, hogy egy
napon egy DIABÉTESZ nevű betegség mindent meg fog
változtatni.
De mi a Szurikáta Alapítványnál már gondolunk Rá és a
Gyógyíts szurikátával! kampány keretében Adományozóink fognak segíteni neki abban, hogy a szurikáta barátja
támogatásával megbirkózzon kis élete talán legnagyobb
próbatételével, a diabétesszel. A közösségi adománygyűjtés keretében az SE 1. számú Gyermekklinikán 2018-ban
frissen diagnosztizált diabéteszes gyerekek a kórházi tartózkodásuk alatt egy aranyos lényt, egy vigasztaló, titkos
barátot kapnak ajándékba, amibe kapaszkodhatnak, ami
akkor is velük marad, ha a szüleik éppen nem lehetnek
mellettük.
A kampány során nem feledkeztünk meg a mi kis hőseinkről, a már diabéteszes gyerekekről sem. Azok az
Adományozóink, akik legalább 8000 Ft-tal támogatták
kezdeményezésünket, egy régebb óta diabos gyereknek is
ajándékozhattak.
Meggyőződésünk, hogy Szuri Peti és Kata enyhíteni fogják majd a gyerekek diabétesz miatti testi-lelki fájdalmát
és igazi barátjukká fognak válni.
Adományozóink egy bátorító levelet is írtak a leendő
megajándékozott gyereknek vagy a családjának. Ez a levél
legalább olyan fontos, mint maga a szurikáta. Biztosak vagyunk benne, hogy a levél erőt fog adni egy kétségbeesett
családnak, akik még csak most szembesülnek a diabétesz

minden nehézségével. Mindannyian, akik érintettek vagyunk, jól emlékszünk arra, hogy milyen nagy fájdalmat és
tehetetlenséget éreztünk a diagnóziskor, milyen jól esett
minden kedves szó és gesztus, amit kaptunk. Nagyon fontos, hogy támogassuk jó szóval és bátorítással a betegség
legnehezebb időszakában lévőket!

Hálásan köszönjük Adományozóinknak,
hogy az összesen 377.000 Ft
adományból az eredetileg tervezett
55 helyett 90 kisgyermekhez
tudjuk eljuttatni ajándékukat
Köszönjük szépen Pásztohy Panka grafikusművész-írónak és Gyovai-Farkas Edinának, az Eclectick design divattervezőjének, hogy pro bono támogatták a szurikáta barátok megszületését.
Támogasd Te is rendszeres, havi 1000–2000 Ft-os adományoddal a Szurikáta Alapítvány munkáját, hogy még
több jót tudjunk tenni a diabéteszes gyermekeinkért holnap és holnapután is!
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