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Mottó: „mint ahogyan a gyermekláncfű láncszemei, úgy kapcsolódnak egymáshoz a mi életeink...”

István
18 éves
Ez a születésnap mindig is különleges volt
Központunk életében, hiszen ezzel a nappal mértük a
házunk megnyitásának és működésének idejét is.
István alíg volt két hónapos, amikro Központunk első
házának ajtaján áthozták. Szociális munkásunk Sarolta
tartotta a kezében, aki még most is örömmel emlékezik vissza
az első csecsemők: István, Andrea, Bobi, Segiu megérkezésére.
Ezek voltak Központunk
megnyitásának első évei,
tele új tervekkel, sok
fárasztó munkával, rengeteg
felelősséggel és
figyelmességgel a pici kis
elhagyott gyermekek iránt.
Most már örömmel
látjuk, hogy a kis
csecsemőkből egymás után
felnőtt férfiak és nők
lesznek. Mindenki próbál a maga utján járni, egyesek folytatják tanulmányaiktat, mint István is.
Mások már munkahely után érdeklődnek... Ez az élet rendje és ez így helyes.
István születésnapjára nagy örömmel gyűltük össze. Annál is inkább, mert a nagy tortát nem
csak ő, hanem a nyár folyamán elmaradt születésnaposok: Andris, Dani, Zsolti, Ilie, Bobi, Beni,
Zsanett és Roli is kapták. Őket ugyanis a vakációban felköszöntöttük, de a táborok vagy a különféle
programok miatt nem sikerült együtt megünnepeljük.

Kívánunk minden ünnepeltünknek sok örömet,
boldogságot életük minden napjára, a jó Isten áldása legyen
mindig velük és segítse őket mindenben!
Istvánnak már kijútott a segítségből, mert október 1-én
sikeresen átesett egy szemműtéten, amely miatt az elmúlt
időszakban nagyon aggódtunk. A szemével egyre jobban lát és
minden rendben lesz idővel. Hálásan köszönjük ez uton is
mindazok érdeklődését és nagylelkű támogatását, akik István
műtétjét figyelemmel kísérték, gondolok itt az Ehlers családra és
a holland Van der Struijk családra meg mindazokra, akik
lelkileg segítették István felépülését. Nagyon szépen
köszönjük!!!
Jó megtapasztalni, hogy sokan állnak mellettünk és
vannak, akikre mindig lehet számítani. Köszönet minden
figyelmességért és minden fáradtságért!!! Szerafina n.

BABA HÍREK
Az elmúlt héten egy újabb
unokánk látta meg a napvilágot
Enikő és Ilie kisfia

Szeptember 25-én Központunk
néhány fiatalja és nevelője
résztvettek
Bianca és Ionut kisfiának:

Dávidnak a keresztelőjén.
Egy nagyon kellemes, jól
megszervezett ünnepség volt.
Mindenki örömmel mesélt róla.
A nevelőket nagyon jó érzéssel
töltötte el, hogy ilyen kedves,
jó családban láthatták a kis
Dávidot!
Bianca csak úgy ragyogott az
örömtől és a boldogságtól!
Szívből gratulálunk nekik és
további egészséges növekedést
kívánunk számukra!

DÁVID
Anyuka és kisbaba jól
vannak, egészségesek és mint
látszik nagyon aranyosak.
Szívből örvendünk nekik és jó
fejlődést kívánunk nekik is
sok- sok szeretettel!!!

