Marzenia Dominiki
16-letnia Dominika z Osówca choruje na
przepuklinę oponowo-rdzeniową. Ma niedowład
kończyn dolnych, porusza się na wózku
inwalidzkim, oddycha przez rurkę tracheotomijną.
Nastolatka marzyła o nowych dziewczęcych
meblach.
Dominikę
odwiedziliśmy
podczas
Podróży
Spełnionych Fantazji, w której uczestniczyły także
wolontariuszki z Kanady.
Dziewczyna zupełnie nic nie wiedziała o naszej
wizycie i spodziewała się przyjazdu babci. Mama
zwolniła Dominikę z porannych zajęć szkolnych,
było też upieczone ciasto i muffinki, dlatego nasza
marzycielka coś przeczuwała. Gdy podjechaliśmy
pod jej kolorowy domek, mama czekała już na nas
w ogrodzie. Meble, częściowo złożone, stały w
garażu ukryte przed wzrokiem naszej podopiecznej.
Dominika naprawdę nie miała pojęcia, co ją za
chwilę czeka! Gdy weszliśmy do domu, dziewczyna
widząc tylu gości mówiących po angielsku, wcale się
nie speszyła tylko… powitała nas radośnie:
„Welcome, my name is Dominika”, po czym zaprosiła wszystkich do środka. Rozpoczęliśmy od
przywitania, rozmowy i poznania się. Nastolatka śmiało mówiła po angielsku i choć często brakowało
jej słów, byliśmy pod wrażeniem tego jak wiele się nauczyła w szkole i jak bardzo się stara. Podczas
rozmowy przekazaliśmy Dominice prezenty, które z radością po kolei otwierała. Większość stanowiły
akcesoria do pokoju, kosmetyki i biżuteria. Ponieważ nasza marzycielka uwielbia robić sobie makijaż i
uwielbia też bransoletki, wszystkie upominki przypadły jej do gustu!
Rozmowę i rozpakowywanie prezentów często przerywały nam 3 małe yorki Dominiki, które także
walczyły o uwagę gości i gospodyni. Dziewczyna uwielbia psy i inne zwierzęta, ale może mieć tylko
yorki, ponieważ jest uczulona na sierść pozostałych czworonogów. Właśnie dlatego kot i czwarty
piesek dużo przebywają na dworze. Po obejrzeniu wszystkich niespodzianek, które przywieźliśmy,
wynieśliśmy z garażu meble – przepiękną toaletkę z lustrem, sofę i szafę. Dominika po prostu
oniemiała z zachwytu! Gdy umieściliśmy meble w jej pokoju, okazało się, że wszystko idealnie pasuje.
Nastolatka była przeszczęśliwa. Nasza wizyta była bardzo udana, Dominika zadowolona, a ciasto
pyszne! Choć ciężko było się rozstawać, musieliśmy ruszać w dalszą drogę…
Za spełnienie marzeń Dominiki dziękujemy:
INTER ROPE S.C. za przekazanie środków na zakup szafy i fotela oraz bransoletek, notesów i roślinki.
Firma INTER ROPE S.C. została sponsorem świątecznej Gali „Mikołajki z Fantazją”, dzięki czemu część
środków mogliśmy przeznaczyć na spełnienie noworocznych marzeń;

Iso Trade za podarowanie toaletki;
Państwu Annie i Ryszardowi Formela za przekazanie kosmetyków;
Eveline Cosmetics za podarowanie kosmetyków;
PLprint za podarowanie poduszki z kotem;
Anonimowemu darczyńcy za podarowanie wisiorka;
Mazowieckiemu Urzędowi Wojewódzkiemu za przekazanie worka, ołówków i breloczka.

