Dobro v každém vánočním dárku
Kdysi využila pomoci, teď sama pomáhá nákupem

Před několika lety pečoval Mobilní hospic Ondrášek o její maminku Karlu. Od té doby je
Veronika jeho pravidelnou dárkyní. Zapojuje se také do Vánočního Tržiště radosti, protože
dárky pořízené tam umožňují nevyléčitelně nemocným lidem strávit Vánoce se svou
rodinou.
Je to 6 let, kdy Veroničina sestra Monika doma pečovala o maminku a Mobilní hospic
Ondrášek jí i celé rodině poskytoval odbornou zdravotní i psychosociální pomoc. „Možnost,
že maminka byla v péči MH Ondrášek, bylo to nejlepší, co ji mohlo potkat a mohla nakonec
zemřít doma v kruhu celé rodiny. Sestřičky byly úžasné. Byly u maminky až do poslední
minuty, kdy pak sestře pomohly se vším ostatním,“ vzpomíná Veronika. Ta by teď ráda
pomohla ostatním, kteří se ocitnou v podobné situaci. Proto podporuje Ondrášek pravidelně
finančním darem a ona i její rodina vkládá a nakupuje dárky na Vánočním Tržišti radosti.
Na Tržiště lidé darují věci, poukazy nebo služby, aby podpořili dobrou věc. Najdete tam
například lístky do divadel, domácí cukroví či
vánočky, lyžování s profesionálním trenérem
i náramky z minerálů. Vy tak můžete
pořizovat vánoční dárky pod stromeček, u
kterých se radost násobí. Potěší vaše blízké i
naše pacienty. Celý výtěžek totiž umožní
umírajícím lidem strávit svátky doma se svou
rodinou. „Do Tržiště radosti se zapojuje i teta
Lucka, sestra maminky, spolu s Babincem Klubem žen z Horních Domaslavic. Jsou
pravidelnými dárci. Vyrábějí například
vánoční svícny a háčkované věci.“ Babinec se
účastní i dalších akcí, které Ondrášek pořádá.
Kdykoli je požádáme, vždy ochotně pomůžou.
Veronika na Tržišti využila možnosti „Daruji a nic nechci“. „Na Tržišti radosti nakupuji každý
rok, ale pouze v sekci ‚Daruji a nic nechci‘, kdy jsem si vždy ‚kupovala mamku‘, jak jsem tomu
říkala. Jelikož v možnosti ‚Chci darovat jeden den péče‘ je její fotka.“
Podívejte se na Vánoční Tržiště radosti a dejte vašim dárkům hlubší význam.
www.trzisteradosti.cz

