Relacja z wręczenia paczki Rodzinie oznaczonej numerem POD-2914-565279.
Rodzina była bardzo zszokowana ilością paczek. Pytali czy dużo jeszcze i czy to wszystko na
pewno dla nich. Chłopcy od razu zaczęli rozpakowywać paczki. Wyciągali rzeczy po kolei i
każdemu rozdawali to, co uważali za najodpowiedniejsze. Nawet mała Kamilka zaglądała do
pudełek i szukała tam czegoś dla siebie. Znalezionego przez siebie pluszowego króliczka cały
czas trzymała przy sobie i nie pozwalała go nikomu dotykać. Pani Aneta i pan Paweł
najbardziej ucieszyli się z odkurzacza, którego bardzo potrzebowali. Patrycja i chłopcy
najbardziej zainteresowani byli grami planszowymi i płatkami.
Co chce przekazać wolontariusz?
Bardzo dziękuję za prezenty przygotowane dla rodziny. Wszystkie rzeczy sprawiły wielką
radość wszystkim członkom rodziny, a gry planszowe i płatki wprawiły dzieci w zachwyt.
Wszystkim, którzy przygotowali paczki życzę zdrowych, spokojnych i wesołych świąt
Bożego Narodzenia. Życzę też szczęśliwego Nowego Roku.
Co chce powiedzieć od siebie Rodzina?
Rodzina chciała bardzo podziękować za otrzymane prezenty. Jest szczęśliwa, że wszystkie
rzeczy były dobrze dobrane. "Dziękuje, dziękuje, dziękuje."
Relacja z wręczenia paczki Rodzinie oznaczonej numerem POD-2914-563419.
Pani Danuta była zaskoczona ilością otrzymanych paczek. Bardzo się wzruszyła na ten widok
i serdecznie dziękowała za pomoc jaką jej udzieliliśmy. W rozpakowywaniu paczek pomagał
jej wnuk Sebastian. Pani Katarzyna była wtedy w pracy, którą właśnie znalazła. Sebastian
bardzo cieszył się z otrzymanych artykułów szkolnych i ubrań. Największą radość jednak
sprawiła mu piłka nożna. Po wyjęciu jej z pudełka nie mógł się już skupić na innych
prezentach. Pani Danuta bardzo cieszyła się z artykułów spożywczych a konkretnie z mąki, z
której będzie mogła ulepić pierogi na święta i z oleju, dzięki któremu będzie mogła smażyć
naleśniki dla przyjaciół. Z każda kolejną wyjmowaną rzeczą radość pani Danuty była coraz
większa.
Co chce przekazać wolontariusz?
Bardzo dziękuję za przekazaną pomoc rodzinie. Wszystkie potrzeby były spełnione. Prezenty,
które rodzina otrzymała sprawiły, że pojawił się uśmiech na ich twarzy. Sebastian był
zauroczony piłką nożną i nic więcej już go później nie interesowało. Podczas
rozpakowywania prezentów przez rodzinę bardzo wszystkich ciekawiło co jest w kolejnych
pudełkach. Jeszcze raz dziękuję bardzo za współpracę i życzę zdrowych, spokojnych i
radosnych świąt Bożego Narodzenia oraz szczęśliwego Nowego Roku.
Co chce powiedzieć od siebie Rodzina?
Rodzina z całego serca chciałaby podziękować Darczyńcom za prezenty i życzyć im
błogosławieństwa Bożego na każdy dzień. Rodzina życzy też Darczyńcom zdrowych,
spokojnych Świąt Bożego Narodzenia. Pani Danuta wraz z córką i wnukiem przekazuje
Darczyńcy kartkę z życzeniami świątecznymi.
Relacja z wręczenia paczki Rodzinie oznaczonej numerem POD-2914-562695.
Po przyniesieniu paczek do mieszkania zrobiłyśmy pamiątkowe zdjęcie. Następnie Natalia z
wielką radością zaczęła rozpakowywać paczki, zachęcając brata aby jej pomógł. Z każdym
kolejnym rozpakowanym pudełkiem radość wszystkich była coraz większa. Natalia kazała
każdemu od razu mierzyć odzież i obuwie. Adrianowi bardzo podobały się nowe buty,
rozmiar był dobrany idealnie. Pani Stanisława najbardziej ucieszyła się z żelazka, a pani
Justyna z płaszcza. Największą uwagę wszystkich pań przyciągnęła biżuteria.
Co chce przekazać wolontariusz?
Bardzo dziękuje za wybór mojej rodziny i pomoc. Paczki były przygotowane bardzo starannie
a wszystkie prezenty były trafione. Życzę wszystkim którzy przygotowali tą paczkę
zdrowych, spokojnych świąt Bożego Narodzenia. Jeszcze raz dziękuje za współpracę.
Co chce powiedzieć od siebie Rodzina?
Rodzina chciałaby przekazać serdeczne podziękowania wszystkim którzy współtworzyli
paczkę. Życzyć przede wszystkim zdrowych, spokojnych i wesołych świąt.

