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Atver savu sirdi!

Jelgava
09.11.2017.



Lielie rudens darbi apdarīti. Kokiem lapas nobirušas, daba dodas atpūtā. Straujiem soļiem ieradies rudens mēnesis - Novembris. Arī 
mēs ievelkam elpu, lai kārtīgi atpūstos. Un tādā miera brīdī prātā nāk jaunas domas. Šoreiz tās ir pārdomas par padarīto un par to, kas 
vēl darāms. Ko mēs LABU varētu izdarīt. Tieši tobrīd izlasu Jelgavas invalīdu biedrības aicinājumu palīdzēt tiem, kuriem ir visgrūtāk –
cilvēkiem, kuri zaudējuši darba spējas, dažādu iemeslu dēļ zaudējuši veselību un pat pārvietošanās iespējas. 
http://www.jelgavniekiem.lv/?l=214&act=4&art=41462&lnk_src=popular
Kāpēc gaidīt Ziemassvētku labdarības laiku, ja mēs varam palīdzēt tūlīt? 

http://www.jelgavniekiem.lv/?l=214&act=4&art=41462&lnk_src=popular


Aicinājums atvērt savu sirdi gūst atbalstu, un 3.c klases skolēni un viņu atsaucīgie vecāki drīz vien sagādā dažādus pārtikas produktus un 
arī kārumus – gribas kaut kā iepriecināt tos cilvēkus! Sazināmies ar Jelgavas invalīdu biedrības amatpersonu Laimoni Dzērvānu, lai 
noskaidrotu, kā mēs varam realizēt savu ieceri vispilnvērtīgāk. L.Dzērvāns mums uzticēja 10 adreses. 9.novembrī Adriana Pietkūna
mamma Linda un Egona Krišjāņa Nasteviča mamma Laimdota ar savām automašīnām kopā ar skolotāju Indru Šteinu un četriem  
skolēniem – Adrianu, Egonu, Renāti un Artusu - devās ceļā.



Vecāku sarūpētās pārtikas pakas sanāca ļoti dāsnas, tāpēc paku saņēmēji bija ļoti pateicīgi. Katrās mājās citāds dzīvesstāsts,
vienās cilvēki saglabājuši optimismu  un rūpējas par savām mājām, citās – pavisam bēdīga aina, un cilvēkiem nav spēka cīnīties, trūkst 
gribasspēka, iestājusies bezspēcība, izmisums...  Vieni labprāt aprunājas, viņu slimība ārēji nav ļoti pamanāma,  savukārt citi – guloši, 
kāds neredzīgs, vēl kāds lāgā nedzird. Katram savs liktenis...   Visiem vēlējām izturību. 



Ētisku apsvērumu dēļ fotogrāfijas pārējos 6 namos nemaz netapa...
.......
Sirsnīgu PALDIES visiem vecākiem un bērniem telefoniski izteica Jelgavas invalīdu biedrības 
darbinieks Laimonis Dzērvāns. Arī Ausmas kundze no kāda Filozofu ielas nama sirsnīgi pateicās 
telefoniski - jau vēlāk - tik satraukusies tajā brīdī esot bijusi, ka esot aizmirsusi pateikties. (Jā, jā, 
mēs viņai iepriekš piezvanījām, lai pārliecinātos, ka esam nonākuši pareizajā adresē, tāpēc viņa 
zināja manu telefona numuru.)

SIRSNĪGS PALDIES  3.c klases vecākiem 
par atbalstu, atsaucību, par piedalīšanos 
un iesaistīšanos!
PALDIES 3.c klases skolēniem!


