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Informatii septembrie 2011.
Dupa analizele facute lui Alex (fondatorul acestei Asociatii Umanitare )la inceputul lui
septembrie in Franta la Goustave Rousy raspunsul a fost unul bun,in sensul ca toate resultatele
sunt bune.A fost scos si cateterul implantat acum 2 ani in momentul inceperii
tratamentului,interventia a decurs normal (mai avem putin pana sa putem face baita ,avand voie
doar la dus pe o perioada de o luna).Urmatorul set de analize este programat pentru luna
februarie a anului ce vine si ne rugam la Dumnezeu ca toate sa fie in regula.
Legat de locul de joaca de la Pedi II Cluj Napoca la care ne-am angajat sa-l finalizam ne tinem
de cuvant si speram ca anul acesta sa-l finalizam ,pana in acest moment fiind schimbata
mocheta existenta cu un covor de iarba sintetica recomandata pentru exterior ,lemnul pentru
copertina ce va fi construita este pregatit confectionat,slefuit si debitat urmand sa fie montat de
o echipa de profesionisti din acest domeniu motiv pentru care multumim lui Alin si Robi baietii
ce conduc aceasta frumoasa echipa de constructori.Mai multumim si celor de la firma Arcer
-Sighetu Marmatiei firma ce a oferit material lemnos pentru mini constructia ce dorim sa o
facem.
Ne pare rau ca pana acum nu am mai oferit informatii despre demersurile Asociatie sau starea
pacientilor care au primit sprijin din partea noastra .Multumim celor care ne sunt alaturi care
ne-au oferit sprijin financiar sau de orice alta forma ,vom continua cu pasi mici dar siguri
proiectele incepute si speram sa finalizam ce ne-am propus.
Multa sanatate celor care din pacate sunt loviti de aceasta crunta boala atat celor ce sunt tratati
in strainatate cat si celor care sunt tratati in tara.
Dumnezeu sa ne ajute pe toti
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