Karácsonyi
örömszerzésről
visszajelzések 4.

Viktor és Alexandra testvérek. Nagyon szegény körülmények
között élő aranyos gyerekek. Ők olyanok, akik igazán boldogok
az ajándékok láttán, melyek őszinte mosolyt csaltak az arcukra
és hatalmas örömet okoztak nekik.

Csodálatos napokat tudtunk megszervezni, több helyen és két
településen. Hálásak vagyunk az Úrnak minden lehetőségért,
amit Ő létrehoz, megenged és megáld.

Az egyik alkalmon
megtekinthető.
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Nagy Kata, Újkígyós

Karácsonyi
örömszerzésről
visszajelzések 3.
A skót Blythswood Care szervezettel közös 2018-as cipősdobozakciónkról érkezett beszámolókból szemezgetünk tovább:

Glória és Sanyi testvérek. Összesen öt gyerek van a családban.
Édesapjuk dolgozik, próbálja eltartani családját. Az édesanya
otthon van a legkisebbel. Örülnek mindennek, hajpánt,
tusfürdő, vagy sapka legyen is az.
(Medovarszki Pál, Magyarbánhegyes)

Dodó 6 éves, nehezen kezelhető gyermek, autisztikus tüneteket
produkál. Magának való, furcsa dolgai vannak. Az óvodában jól
érzi magát, amúgy szinte senki nem találja meg vele a hangot.

Tavaly a cipősdobozában egy farkasos sapkát kapott, amit azóta
sem tett le (nyáron sem), minden nap azzal alszik, abban jön
oviba. Idén egy pizsamát kapott, most a sapkán kívül abban
alszik…) Nehezen fejez ki érzelmeket, de ragaszkodik általa
kiválasztott dolgokhoz, és ezek a tárgyak meghatározóak a
számára. (M.N.)
Anna 3 éves, van egy nővére. Anyukájuk egyedül neveli őket,
apukájuk alkoholista, nem számíthatnak rá. Nagyon nehéz
körülmények között laknak, nincs fürdőszobájuk, a házuk
düledezik, vakolatlan kívül-belül. Az anya nehezen talál
vidéken olyan munkát, ami mellett a két kiskorú gyermeket el
tudja látni. Alkalmi munkákból él. (Mórocz Noémi óvónő,
Balatonszemes)

Gyula arcáról sugárzik az öröm. Nagyon hálás az ajándékért,
mivel nehéz körülmények között él.
(Nagy Kata és Tibor)
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örömszerzésről
visszajelzések 2.
A skót Blythswood Care szervezettel közös 2018-as cipősdobozakciónkról érkezett beszámolókból szemezgetünk tovább:
“Különösen az idős, betegek között az örömszerzésnek olyan
magasságait éltük meg, amely minden elképzelésünket
felülmúlta.
Veronka néni 16 éve ágyhoz kötött. Családban él, elvált
fiával, aki egyedül neveli három gyermekét. Előzetes
látogatásunk alkalmával elmondta, hogy évek óta szorongással
készül a karácsonyra. Az anyagi körülményei és a helyhez
kötöttsége nem teszi lehetővé, hogy a szeretett unokáit
megajándékozza. Krisztusba vetett hite ellenére feleslegesnek,
tehernek érzi magát. A cipősdoboz csomagját úgy választottuk
meg, hogy a tovább ajándékozás lehetősége benne legyen. A
képen látható öröme abból ered, hogy most már tud ő is a
karácsonyfa alá ajándékokat tenni.

Azóta visszajelezte, hogy a szerettei örültek az ajándékoknak
és az egyik legszebb karácsonya volt az idei.

Gyula bácsi és Anna néni. Elmondták, hogy a bácsi
előrehaladott Parkinson-kórban szenved a néni is több műtéten
esett át. A gyógyszereik és a gyógykezelésük felemészti a
csekélyke nyugdíjuknak több, mint a felét. Ruházatra szinte
semmit, egyéb nélkülözhetetlen dolgokra minimális mértékben
tudnak áldozni. Nagy örömöt jelentett nekik a cipősdoboznyi
szeretetcsomag (ahogyan ők nevezték), mert olyan dolgok voltak
benne, amelyeket megszépítik, megkönnyítik az életüket, de a
saját erőforrásaikból nem engedhetnék meg maguknak. Megható
volt, amikor Anna néni a ruhaneműkből kiemelve egy sálat, és
könnyes tekintettel mondta: „Már nem is emlékszem, hogy mikor
volt új ruhaneműm utoljára.”

Karancsi Csaba, Újfehértó
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A skót Blythswood Care szervezettel közös 2018-as cipősdobozakciónkról érkezett beszámolókból szemezgetünk:

Részletek Szedmák Béla lelkipásztor leveléből – Az Élet
Kenyere Gyülekezet, Sirok
„Kissé szomorkodva írom e levelet, mert nincs megfelelő
eszköz, ami olyan képet vagy videót készítene, ami teljes
hitelességgel át tudná adni azt az örömteli ovációt, ami egy
ilyen ajándékosztást kísér. Azok a gyermekek, akik egész évben
csak a szidalmat és dorgálást kapnak a szülőktől, ilyenkor,
mint egy újjászületett csecsemő elfeledve a régi bántásokat
teljes szívből adják át magukat az ajándék átvétele és
kibontása okozta örömnek. Boldogan mutogatják egymásnak az
ajándékaikat, s szaladnak, mint megszerzett zsákmánnyal a
szüleikhez, hogy ők milyen becses és értékes csomagot kaptak,
és ez csak az övék. Szüleik pedig könnyes szemmel, és örömtől
túlcsordult szívvel adnak hálát azokért az emberekért, akik
által láthatják gyermekeik lelkes örömét, a szürke egyhangú
mindennapjaik között.
Sokak számára megtévesztő lehet a viszonylag jó öltözet. De ez
csak a látszat. Mert az ember szeme csak azt látja, ami előtte
van. Igyekeznek a legjobb ruhájukat felvenni, és lehetőleg nem
a házukban átvenni a csomagot, mert szégyenlik azt a
körülményt, amiben laknak.

De a rendszeres adományok, amit nagylelkű emberek gyűjtenek
évről évre, lassú változást eredményez a gondolkodásukban.
Ezért egyre nyitottabbak, és kezdik elhinni, hogy nem mindenki
kihasználni akarja a szegénységüket, hanem valósággal segíteni
a helyzetükön.
Kívánom minden adakozó szívű embernek, hogy minél inkább
adakozik annál inkább bővölködjön! S legyen alkalma meglátni
testközelből a rászorulók életkörülményeit.
Isten gazdag áldását kívánom mindenkire, aki valamilyen módon
hozzájárult ezen emberek örömének előidézésében. Hisz ezek a
csomagok olyanok az ilyen sorsú emberek számára, mint
hajótöröttnek a tenger közepén egy sziget.
Csaba dialízisre jár. Elmondta, hogy a könnyeivel küszködött,
amikor átvette a csomagot. Épp kezelésről jött amikor megkapta
a cipősdobozt. Magának az ajándéknak is örült, de leginkább az
hatotta meg, hogy ő mint ,,hasznavehetetlen ember” valaki
szeretetéből részesülhetett. Így egy kis segítséget kapott
ahhoz, hogy az életét ne eldobja, hanem reménységgel nézzen a
jövő felé. Nem is gondolnák sokan, hogy egy ,,kis” csomagocska
sokszor emberéleteket menthet, vagy tehet reménytelibbé.”

Megnyílt a Mária Otthon 2019.
január
2018 végén berendeztük a frissen megüresedett lakásunkat, és
előkészítettük bajba jutott anyák és gyermekeik fogadására.
Kizárólagos használatú szobával és közös használatú egyéb
terekkel (konyha, fürdőszoba, stb.) várjuk az érkezőket.
Érdeklődni és jelentkezni az iroda@oromhiralapitvany.hu címen
lehet, illetve Vandlikné Renáta vezető koordinátornál a
06-20-886-1991-es telefonon.
Néhány fotó az előkészített terekről:

2019. január 5-én megérkezett az első anyuka, Erzsike, 5
hónapos kisfiával. Hirtelen magára maradt és már hetek
óta hányódott lakásról-lakásra, amikor egyik patrónusa
hallott a Mária Otthonról, és így került hozzánk. Úgy
tűnik, hogy a havi bevételük még az étkezésre is alig
lesz elég, nemhogy gyógyszerre vagy rezsi hozzájárulás
fizetésére… Köszöntjük őket, és melléjük állunk a nehéz
élethelyzetben.

Karácsonyi örömszerzés 2018.
december
Idén újra megtörténik a karácsonyi csoda: 6000 cipősdoboz
ajándékot juttathatunk el országszerte gyermekek és felnőttek
kezébe. Ez nem segélycsomag. SZERETETCSOMAG! Egyszerűen annak
kifejezése, hogy eszünkbe jutottál, gondolunk rád, örömet
akarunk szerezni. Mert Jézusnak is eszébe jutottál, és eljött
ÉRTED erre a világra, hogy Idén újra megtörténik a karácsonyi
csoda: 6000 cipősdoboz ajándékot juttathatunk el országszerte
gyermekek és felnőttek kezébe. Ez nem segélycsomag.
SZERETETCSOMAG! Egyszerűen annak kifejezése, hogy eszünkbe
jutottál, gondolunk rád, örömet akarunk szerezni. Mert
Jézusnak is eszébe jutottál, és eljött ÉRTED erre a világra,
hogy megkeressen és megmentsen.

Külön öröm számunkra, hogy saját településünkön, Orgoványon is
újra oszthattunk karácsonyi ajándékokat. A Mozgáskorlátozottak
Egyesülete, az Idősek Napközi Otthona és az Idősek Klubja
tagjain kívül megajándékozhattuk a Baba-Mama klub tagjait, a
pedagógusokat, a közfoglalkoztatottakat, és az Önkormányzat
további dolgozóit is.
Rengeteg ember keze munkája van emögött az ajándékok
összeállítóitól, a szállítókon, osztályozókon át egészen
azokig, akik kézbe adják a csomagokat. Ezúton köszönjük minden
munkatársunknak a kemény munkát, és kívánunk Boldog Karácsonyt
minden olvasónknak!

