Kochani Rodzice - zwracamy się do Was z serdeczną prośbą o duże wsparcie i
pomoc. KAŻDY MOŻE TO ZROBIĆ :)
Przecudowna LiLianka - mała siostrzyczka naszej Milenki Kulesza potrzebuje
wielu ludzi dobrego serca. Chciałybyśmy za pomocą naszego grupowego e- maila
przesłać Państwu kilka ważnych informacji, które mamy nadzieję, że chociaż w jakimś
stopniu pomogą zmierzyć się z trudną sytuacją dnia codziennego.
Bardzo gorąco zachęcamy do wpłat na fundację oraz do licytacji (linki podane
poniżej). Prosimy też o udostępnianie wśród swoich znajomych. Wierzymy, że siła i
chęć pomocy z naszej strony przyniesie rezultat!!! Mamy też taki pomysł, aby
Państwa zaangażować jeszcze bardziej - może udało by się przekazać jakieś rzeczy,
usługi, bony itp. na licytację lub kiermasz (wszelkich informacji jak to zrobić dokładnie
udzieli mama Milenki). W najbliższym czasie w Białymstoku odbędzie się również
kiermasz i tu też będą potrzebne różne przedmioty do sprzedaży. Na kiermaszu
mogą być sprzedawane własnoręcznie wykonane cista, więc kierujemy prośbę w
Państwa stronę :)
Jeśli ktoś z Państwa miałby jakieś pomysły na pomoc i wsparcie to prosimy o kontakt.
Panie z grupy Agnieszka i Małgosia
Oto Kilka słów jakie skierowała do nas Mama Małej Lilianki i Milenki
Lilianka ma 8 miesięcy. Życie Lili zostało naznaczone chorobą, która uniemożliwia Jej
normalne funkcjonowanie. Każdy dzień jest walką i wielką niewiadomą. Wszystkie
objawy wskazują na zespół CHARGE. Jest to wada genetyczna u Lili występuje:
- szczelina błony naczyniowej tęczówki ( colombo)
- podśluzowy rozczep podniebienia
- gotyckie podniebienie
- wada serca; ubytek międzyprzedsionkowy z przeciekami
-ubytek międzykomorowy
-Zaburzenia przewodnictwa nad RV
- słabe napięcie mięśniowe
- asymetria wrodzona i nabyta
- torbiele w główce i na jajnikach
- podejrzenie niedosłuchu/ głuchoty (utrata częściowego słuchu)
- podejrzenie przetoki tchawiczo – przełykowej
- refluks silny
- skrócone wędzidełko
- silne bezdechy częste nie znanego pochodzenia.
Lila cały czas jest diagnozowana w różnych kierunkach, a my już teraz wiemy, że
niestety, nie będzie stać nas stać na wszystkie potrzebne sprzęty rehabilitacyjne,
przeprowadzanie płatnych diagnoz i badań , dojazdów itp. Lilianka jest pod opieką
fundacji siepomaga. https://www.siepomaga.pl/lilianna-fitrzyk

link do grupy licytacyjnej na
facebook'u https://www.facebook.com/groups/803063590341635/?ref=share
Pamiętajmy dobro powraca ❤️
Prosimy o różne rzeczy które można wystawić na licytację czy też kiermasz w
Białymstoku❤️ np.
-usługi kosmetyczne/fryzjerskie również inne usługi
-zabawki/gry
-rękodzieła (handmade)
-ciasta /słodkości np. na kiermasz
- różne rzeczy wszelkiego rodzaju ❤️
❤️Lila jest siostrzyczką Milenki która uczęszcza do PS 80 ❤️
CAŁY DOCHÓD Z LICYTACJI ORAZ ZE ZBIÓRKI I KIERMASZU PRZEZNACZONY BĘDZIE
NA DIAGNOSTYKĘ LECZENIE LILI ORAZ DOJAZDY , SPRZĘTY REHABILITACYJNE I
WSZYSTKIE WYDATKI ZWIĄZANE ZE ZDROWIEM CÓRECZKI ❤️.
Kontakt
Emilia Fitrzyk nr 513410017 miloszmilenaoliwier@gmail.com
Z góry ogromnie dziękujemy ❤️ dołączam plakat ❤️

