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 Organizacja Wypraw Charytatywnych  

 

Wyjazd Charytatywny uważamy za rozpoczęty  Grupa 9 

osób wyruszyła dziś do Gruzji z Poznania. Relacja z naszego 

wyjazdu będzie zamieszczana na bieżąco. Jeden z uczestników 

już czeka na nas w Tbilisi. Zatem do zobaczenia za kilka godzin. 

Jak się wyśpimy po nocnym locie... 

 

 

 

Drugi dzień remontu pokoju Nany. Dziękujemy za wszystkie 

wpłaty. To dzięki Wam możemy pomagać na Zakaukaziu. 

Dziękujemy Kasi, wolontariuszce z Gori za pomoc  

 

 

 

 

 

Koniec dnia trzeciego Nie udało się wszystkiego zrealizować. 

Niestety. Dopiero w poniedziałek w domu Nany zostaną 

wymienione okna. Wolontariuszka Kasia, która zostaje w 

Gruzji, po zmianie okien odwiedzi naszych podopiecznych z 

przyjaciółmi i pomoże uporządkować do końca pokój. 

Zawieszone zostaną zasłony, łóżko przykryje nowa kołdra, 

pościel i koce. Na ścianie zawiśnie telewizor o którym Nana 

marzyła. Oczywiście zamieścimy relację na FB. Dziękujemy z całego serca naszym wszystkim 

Darczyńcom i uczestnikom wyprawy za ogromną pracę jaka została włożoną w remont oraz 

wspaniałe dary  

 

Końcowe efekty remontu pokoju Nany. Bardzo cieszymy się, że 

tata Nany i brat mimo trudności zdrowotnych i finansowych 

zaangażowali się remont. Chcielibyśmy podziękować 

wszystkim darczyńcom którzy podarowali telewizor, zasłony, 

kołdry i pościel. Dziękujemy wszystkim, którzy wsparli nasz 

projekt finansowo oraz pracowali na miejscu aby pokolorować 

świat naszej podopiecznej. Jesteście wspaniali Niżej zdjęcia z PRZED i PO remoncie  
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Kochani, okna w domu Nany zostały wymienione. Do zrobienia 

zostały już tylko prace końcowe: sprzątanie i dekoracja. Brat 

Nany pomalował pod naszą nieobecność podłogę, co bardzo 

nas cieszy. Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w pomoc i 

wykonanie tak wielkiej roboty. Wielkie podziękowania dla tych 

którzy wsparli nasz mały projekt finansowo  

 

 

Po ciężkich dniach prac 

remontowych - chwila 

odpoczynku i zwiedzania 

Zasłużyliśmy . 

 

 

 

 

 

 

 

Góra mąki dla rodzin z Armenii  - Dotarliśmy do Alaverdi w 
Armenii. Pierwszego dnia podzieliliśmy sie na 2 grupy. Pierwsza 

- żeńska poszła robić zakupy dla rodzin żyjących w skrajnej 

biedzie, a druga męska miała dziś "wychodne" i czas na 
zwiedzanie. Dziewczyny odwiedziły trzy rodziny i przekazały 
każdej z nich 25 kg mąki i inne produkty spożywcze. 
 
Dzień drugi - Panowie robią zakupy i odwiedzają rodziny, a 

dziewczyny zwiedzają Troszkę trzeba było Panom pomóc w 
sklepie ale dali sobie radę. Rodziny dostały zaopatrzenie na ok 1 
miesiąc. BARDZO DZIĘKUJEMY wszystkim Darczyńcom, którzy 

wsparli naszą akcję. Dzięki Wam dzieci nie są godne  
 


