Campania de strângere de fonduri

„Ȋngerul cu felinarul gol“
Artă-Copii-Biserică
Ȋn prima zi de Advent începe campania de strângere de fonduri „Îngerul cu
felinarul gol” condusă de artista Mira Schwägerl (Draht Art Schwägerl) în
colaborare cu Dr. med. Diaconu Elena (medic, Medici de Familie Wackesdorf) şi
parohia Sfântul Ştefan Wackersdorf – Părintele Christoph Melzl precum şi
doamna Claudia Wagner (sacristan).
Cu sprijinul parohiei Sfântul Nicolae din Altenschwand - Părintele Johann
Trescher şi doamna Marion Bollwein.
Pentru Asociația Instituțiilor Sociale „Blondie” din România / Bucureşti.
Şi în acest an „Îngerul cu lanterna goală” va întreprinde o călătorie cu scopul de
a ajuta copii bolnavi. Campania de donaţii, pe care artista Mira Schwägerl a
adus-o la viaţă anul trecut, şi pentru care aceasta a confecţionat un înger din
sârmă cu o înălţime de 180 cm, a adunat donaţii pentru copii nevoiaşi şi familiile
acestora in campania „Artă-Copii-Biserică“
Felinarul îngerului, numit simbolic „Felinarul gol” aşteaptă să se umple cu donaţii
prin care vor fi ajutaţi copiii bolnavi. Pentru cei interesaţi, „Ȋngerul cu felinarul
gol“ confecţionat de artista Mira Schwägerl este expus în Biserica Sfântul Ștefan
din Wackersdorf.
Urmărind ideea şi dorinţa de a umple felinarul îngerului, organizatorii încep în
primul advent cu campania de donaţii pentru asociaţia socială „Blondie“ din
România, Bucureşti. Asociaţia „Blondie“ se ocupă în principal cu copii bolnavi de
inimă, părăsiţi de părinţi, oferindu-le posibilitatea de a primi asistenţa medicală
necesară.
Doamna Dr. med. Elena Diaconu (medic, Medici de Familie Wackesdorf) spune:
„Aceşti copii au fost
abandonaţi de către părinţi din cauza unei boli grave sau locuiesc în condiţii sărace
în mediul rural, fără acces la îngrijiri medicale.“
Banii donaţi vor fi folosiţi pentru operaţii în străinătate, pentru îngrijiri ulterioare,
scopuri terapeutice şi pentru medicamente.
Deasemenea, vor fi consultate şi ajutate mamele tinere din mediul rural care nu
au acces la asistenţă medicală.
Ca început al campaniei de donaţii, s-au confecţionat in luna noiembrie 400 de
îngeri si 300 de felicitări de Crăciun, împreună cu copii din Wackersdorf precum şi
din alte localităţi împrejurate.

„Ȋngerul cu felinarul gol“

Ȋngerii şi felicitările confecţionate sunt scoase la vânzare, iar suma adunată va fi
donată în totalitate organizaţiei „Blondie“.
Ȋngerii şi felicitările pot fi cumpărate în:
Wackersdorf: la Draht Art Schwägerl (Badstr. 2a) sau Biserica Sfântul Ştefan
Altenschwand: Măcelaria „Schuhbauer“ sau Studioul „Schnipp-Schnapp“
Neuenschwand: Biserica Sfântul Bartholomeu
Deasemenea, pot fi donate creioane colorate, cărți de colorat și planşe de colorat
pentru copiii aflaţi sub protecţia asociaţiei „Blondie“.
La fel ca anul trecut, se află în cele trei locuri enumerate mai sus, câte un înger
din sârmă. Aici se pot face şi donaţii în bani sau bunuri.

Donaţii în bancă se pot face la:
Fundaţia Bisericii Wackersdorf
Sparkasse Wackersdorf
IBAN: DE 04 7505 1040 0760 1108 09
BIC: BYLADEM1SAD
Este esenţial să menţionaţi utilizarea prevăzută: „ENGEL”
(Pentru a putea deduce această donație în scopuri fiscale, vă rugăm să vă treceti
numele şi adresa pe avizul de transfer al donaţiei)
Campania de donații durează până la 31 decembrie 2021, suma donată va fi făcută
publică in luna ianuarie.
Dacă situaţia privind virusul Corona va permite, organizatorii campaniei
intenţioneaza să viziteze organizaţia „Blondie“ în Bucureşti.
Informaţii despre Asociaţia „Blondie“ din Bucureşti găsiți pe site-urile: www.drahtart-schwaegerl.de (Spendeaktionen - un link cu informaţii despre campanie în
limba germană, română și engleză), www.pfarrei-wackersdorf.de, www.asociatiablondie.ro

În numele copiilor, vă mulțumim pentru orice sprijin.
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Scrisoare_Adelina Toncean_Bucuresti_Octombrie 2021
Oameni dragi,
suntem „Blondie”, o asociație pentru instituții sociale.
„Blondie” a început cu Cristi. Cristi era un băiat, un copil mic cu părul blond, care
a fost abandonat de parinţii lui în spitalul de copii din Constanţa (România) din
cauza bolii sale grave de inimă – o malformație cardiacă: transpoziție a arterelor
mari*.
*Când arterele mari sunt transpuse, originea celor două vase mari este
inversată. Artera corpului (aorta) apare în punctul în care artera pulmonară este
situată într-o inimă sănătoasă. În schimb, artera pulmonară este situată acolo
unde artera corpului se află într-o inimă sănătoasă. Sângele sărac în oxigen
curge direct înapoi în corp din ventriculul drept prin aortă, fără a fi absorbit
anterior oxigen. Sângele bogat în oxigen este pompat din ventriculul stâng
înapoi în plămâni, astfel încât oxigenul nu poate fi adăugat în circulația corpului.
Dacă nu există conexiuni suplimentare între partea dreaptă și stângă a inimii
printr-o circulație fetală încă existentă, copilul nu poate supraviețui.
Cristi avea 3 ani când Adelina Toncean l-a adoptat și a încercat să-l salveze. Ea
și toți ceilalți știau că este prea târziu pentru operaţie în cazul lui Cristi, dar
Adelina nu a renunţat şi a luptat , astfel i-a oferit lui Cristi 11 ani frumoși,
arătându-i ce inseamnă sa fie un copil iubit.
Cristi s-a stins din viaţă pe data de 25 octombrie 2014 la vârsta de 13 ani.
După moartea lui Cristi, Adelina a ştiut că ea are o misiune, şi anume să ajute
alți copii bolnavi care se află în aceeași situație precum Cristi.
Adelina a demisionat la serviciu și la două săptămâni după moartea lui Cristi l-a
adoptat pe Andrei, care avea aceeași boală precum Cristi.
În România, zilnic doi copii bolnavi sunt abandonați de părinți în spital.
Adelina a fondat asociația „Blondie”. Blondie este inspirat de la culoarea părului
lui Cristi, primul copil bolnav pe care Adelina l-a adoptat, şi anume blond.
De atunci se angajează în România pentru copiii bolnavi care au fost abandonați
de părinți din cauza bolilor incurabile. Prin îngrijire și sprijin, ea le oferă o șansă
de a trăi şi le oferă dragoste – cel mai important lucru de care are nevoie un
copil si pe care ar trebui să îl primească fiecare copil - indiferent dacă este
bolnav sau nu, indiferent de durata de viaţă. Mâna copilului este ținută până la
ultima suflare, pentru că nimeni nu trebuie să moară fără să fi simţit ce
inseamnă să fie iubit.
Logo-ul asociației este roz, dar de ce? Rozul este culoarea pe care o primesc
copiii bolnavi cu malformații cardiace, după operație. Și culoarea roz reprezinta o
inimă sănătoasă.
Copiii pe care îi îngrijim sunt în principal copii cu boli de inimă.
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Lucrăm la diverse proiecte precum „Nu vom dezamăgi pe nimeni” – un program
pentru micuții noștri pacienți și pentru părinții lor, pentru ca acești copii să poată
fi operați în străinătate. Chiar şi pe perioada Pandemiei, am făcut tot ce am
putut pentru a face acest lucru posibil.
Un alt proiect al organizaţiei este: „Și eu sunt blondie”. O Blondie face ceea ce ar
trebui să facă o mamă: vorbește, iubește, mângâie și este prezentă.
Următoarele intrebări işi fac apariţia odată cu boala: cine stă în spital cu acest
copil bolnav? Cine îi oferă copilului dragoste și îl sprijină când se simte singur în
faza terminală a bolii? Ȋn aceste cazuri, vine o Blondie şi este alături de copilul
bolnav. Din păcate, datorită Corona-Pandemiei nu a fost uşor de realizat acest
proiect, însă la momentul actual este în continuare în curs de desfăşurare.
Proiectul „Blondie Haus” este o casă de reabilitare pentru copii după operație.
Aici se face fizioterapie și psihoterapie. Copiii primesc educație, afecțiune și
dragoste pentru a se putea recupera cât mai curând.
Un alt proiect este „The Blondie Caravan”. Cu această rulotă vizităm mamele
tinere care locuiesc in mediul rural şi examinăm nou-născuţii pentru a ne asigura
că sunt sănătoşi. Rulota este dotată cu un aparat cu ultrasunete. Bebeluşii sunt
examinati, iar in cazul in care un bebelus se naşte cu o malformaţie cardiacă,
organizam toate etapele necesare pentru a ajuta ca beleuşul sa fie tratat cât mai
repede.
Banii pe care îi donați vor fi folosiți pentru copiii bolnavi precum şi pentru
sustinerea celorlalte proiectele ale organizatiei „Blondie”.
Ideea dumneavostră de a ne ajuta, este atât de frumoasă. Mulțumesc foarte
mult, mulțumesc că va-aţi gândit la noi.
Sunteți cu toții o Blondie!
Mulțumim!
Adelina Toncean
Octombrie 2021, București
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