Vánoce, vánoce přicházejí – zprávičky z dětského domova
Advent a vánoční čas je před námi. Dětem září oči a jsou plni očekávání. I my
dospělí se těšíme, co nám vánoční čas přinese.
A děti se mají skutečně na co těšit. Jako vždy před vánocemi se ozývají
sponzoři a dobří lidé, kteří s našimi dětmi cítí a chtějí naše děti potěšit. Dárkem,
setkáním nebo společnými zážitky.
Jarmark s Albertem
Náš dětský domov stejně jako v loňském roce se zapojil do projektu Jarmark
s Albertem. Projekt pořádá Nadační fond Albert. Znamená to, že naše děti
s vychovateli budou prodávat své výrobky v prodejně Albert v Opavě na
Olomoucké ulici. Tato prodejní akce se uskuteční dne 3.12.2016 od 9,00 h.
Co můžete na Jarmarku zakoupit: šperky, vánoční ozdoby, vánoční perníčky,
adventní věnce, obrázky s vánoční tematikou a keramické andílky a jiné
drobnůstky pro radost.
Přijděte naše děti podpořit a zakoupit si něco pěkného k vánocům. I tento
drobný dárek může hodně potěšit.
Vánoční pobyt v Jakartovicích v penzionu Nad stájí
Pobyt v penzionu Nad stájí se pro naše děti z dětského domova stal tradicí,
vždyť do Jakartovic na pozvání pana Dalibora Tesaře jedeme již čtvrtý rok.
V penzionu Nad stájí na naše děti čekají tradiční vánoční a zimní radovánky,
skvělý a přátelský personál a kopec zábavy. Děti, které nejedou na vánoce do
svých rodin alespoň trochu zapomenou na své trápení a užijí si vánoce v kruhu
příjemných lidí. Tentokrát budeme na penzionu společně i s dětmi z dětského
domova z Vrbna pod Pradědem. Dětem se v Jakartovicích líbí a na pobyt se těší.
Jen si přejeme, atˇje na vánoce více sněhu než v loňském roce.
Dovolte mi, abych prostřednictvím Rozmachu Vám všem občanům Melče
popřála za všechny zaměstnance a děti dětského domova v Melči krásné, klidné
a spokojené vánoce a úspěšný rok 2017.
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