O boală îngrozitoare lovește fără milă, fără să țină cont de vârsta bietului om în trupul
căruia se cuibărește, iar pacientul este prins, fără voia lui, în vâltoarea unei crunte lupte
pentru supraviețuire. O încleștare în care miza este chiar viața lui! În fiecare an, în
România, câteva sute de copii și tineri primesc groaznica veste că sunt bolnavi de cancer, o
maladie considerată de specialiști a fi a doua cauza a mortalității în Europa după bolile
cardiovasculare. Cifre care înspăimântă, care dau fiori, cu atât mai mult cu cât în spatele
statisticilor oncologilor sunt și destinele foarte multor copilași care nu au împlinit patru ani,
dar care sunt aruncați de boala care le-a mușcat din trup în cel mai negru coșmar! Micuți
care nu înțeleg ce li se întâmplă, dar pentru care viitorul înseamnă, nu de puține ori, doar
ziua de azi!
În lupta cu terifianta maladie care are fie chipul leucemiei, fie al limfoamelor sau cel al
tumorilor care atacă sistemul nervos central și periferic, dar și oasele și părțile moi ale
organismului este nevoie nu numai de timp și de rugi înălțate Divinității, ci și de bani. De
foarte mulți bani. Voluntarii Asociației ”Viață pentru Suflete” știu foarte bine acest lucru
și, de aceea, s-au implicat activ în campanii umanitare menite să-i ajute pe micuții și pe
tinerii bolnavi de cancer. Firește, nu am pornit singuri pe acest drum anevoios, dar presărat
cu speranță, ci alături de voi, prietenii asociației, oameni cu inimă de aur care, mereu
impresionați de poveștile triste ale copiilor aflați în suferință, ne-ați fost întotdeauna
aproape. De fapt, aproape de sufletul celor pe care, cu donații, i-ați ajutat cu cât ați putut. Și
chiar i-ați salvat!
Asociația ”Viață pentru Suflete” s-a lansat și într-un proiect de suflet al cărui scop
principal este inființarea/construirea unui centru specializat în care copiii care suferă de
cancer să primească susținere psihologică, să fie asistați de nutriționiști, unitate medicală
modernă în care personalul specializat să le ofere și terapii care să-i ajute pe micuți să lupte
cu boala care le-a furat copilăria. Firește, campania în care asociația noastră s-a implicat
activ – în care susținerea financiară a donatorilor este indispensabilă -, va acorda o mare
importantă, în paralel, tuturor cazurilor grave care intră în progamul nostru de susținere,
copii, tineri sau adulți suferinzi care au nevoie de susținere financiară pentru a se trata sau
pentru a ajunge la operații. Poate părea un proiect îndrăzneț, dar împreună cu voi, prietenii
noștri donatorii cu inimă de aur, vom putea reuși! Haideți să le fim alături acestor copilași
loviți de soartă!

