Un suflet frumos ne cere ajutorul
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Asociatia Umanitara Alexandru Damian a obtinut prin intermediul Companiei ROMTELECOM
un nr de

teledon pt micuta Evelyn .Acest numar este 0900 900 042 apel taxabil cu 5 euro doar din
reteaua Romtelecom.Cei care doresc sa o ajute pe Evelyn o pot face acum si prin acest nr ,el
fiind valabil in perioada
23.03.2011-19.06.2011
Va multumim
Dragii mei ea este Evelyn.
Are 5 ani si 8 luni si din august 2008 adica de aproape 3 ani isi petrece viata prin spitale.Sufera
de o boala crunta si anume "Leucemie acuta limfoblastica fenotip B CALLA" .Problema
mare este faptul ca este la a
doua recidiva hematologica
si conform
biletului de iesire
semnat de sefa clinicii de Oncologie Cluj Napoca doamna doctor Neamtu Stefania acest
ingeras este candidata la transplant medular. Fara acest transplant nu mai exista nici o sansa
de scapare.Ce pot sa va spun despre Evelyn pe care am cunoscut-o personal este faptul ca
desi lupta de 2 ani jumate cu aceasta crunta boala este inca zambitoare si are incredere in
fortele ei.Dar dupa cum stim "Copiii nu pot lupta singuri impotriva Cancerului" si nici Evelyn nu
poate singura sa castige aceasta grea batalie.Are nevoie de noi.pe langa faptul ca se confrunta
cu aceasta boala mai este si necazul ca singurul sprijin pe care il are este doar mama ei.Taticul
nu mai este langa ea si mama ei din diferite motive personale.
Directia de Sanatate conform celor relatate de mama va suporta tratamentul si transplantul
medular,acesta urmand sa se desfasoare la o clinica din Israel .Noi trebuie sa ii oferim un sprijin
financiar prin care sa poata procura cele necesare sederii lor acolo (mancare ,cazare pe
perioada pauzelor dintre protocoalele de tratament ,transport si alte cheltuieli
neprevazute).Rugamintea mea este sa faceti cate o mica donatie direct in contul mamei acesta
fiind:RO74 RZBR 0000 0600 1085 6465 cont in Ron deschis la Banca Raiffeisen Bank
sucursala Satu Mare pe numele mamei
Csaki Eniko
sau in contul Asociatie noastre cu specificatia (donatii pentru Evelyn).
Atasam si dovada unei prime donatii facute de Asociatia Umanitara Alexandru Damian.
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Fii

si tu unul dintre cei

care intind o mana de ajutor pentru a salva acest suflet drag
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