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Dotyczy: Podziekowanie za otrzymana pomoc na leczenia szpitalne inagle przypadki za rok2O2l
oraz czeiciowe rozliczenie.

Drodzy nasi Przyjaciele,

Pragne wyrazié nasza wdziecznosé za wasze wielkie sercs, ktdrych obecnoSé odczuwamy na co dzieÉ.
Korzystaje z niej zw{aszcza chony i ich rodziny, przybywaiacy do nas po pomoc w naglych potrzebach
zdrowotnych.

16.03.2021 roku otnymaliémy od Was 4.(x)O Euro co dalo 2.60O.qrO FCFA.

Trudno w slowach okazaé, jak waine byly i wciai sa, to gesty Mifoici. Wasze wsparcie to ratowanie ich
ivcia. ich zdrowia...

1. MENDOMO SUZANNE, dziewczyna lat 16, urodzila dziecko iwszystko bytoby dobrze, gdyby nie
interwencie akuszerek tradycyjnych, kt6re masujE piersi, w celu pruyspieszenia laktacii.
Kiedy Suzy zgtosila sie do nas pieré byla ogromna itwarda, natychmiast skierowaliSmyjQ do szpitala
w Yaoudne, gdzie chirurgicznie oczyszczono martwe tkanki i odsAczano treSé ropna, Leczenie trwafo
caly miesiec, niestety sutek bt zupelnie zniszczony. Do ka.mienia pozostala jej jedna pieré. Chlopiec
dobrze siq rozwija i Suzyjest szczeéliwa mama, chociai zbyt mlodE.

FIOLO ERNEST, meiczyzna 58 lat, ojciec 8 dzieci. W wyniku wypadku mial zlamana szyike koici
udowej. Znal€ililmy go zupelnie pnypadkowo, w domu, wijacego siq z bôlu od kilku dni. Od razu
zabraliémy chorego do szpitala i udalo sie nastQpnego dnia wykonâé operacje w naszym rejonowym
szpitalu w Abong - Mbangu, sprowadzajec lekârza z Yaounde. Wprowadzil implant i chory po kilku
dniach w.ôcif do zdrowia, chociai nie zupelnie sprawny, ale cieszy sie wspélnymi chwilami z
najbliiszymi.

ABENGDA MESSIMINE, dziewczynka lat 11, wykMo jej wadQ wzroku Ametropia, kt6ra
spowodowala krétkowzrocznoÉé, dziqki konsuhacji ophtalmologiczn€j iokularom dostosowanym do
wadt dzi€wczynka nie ma iuà problemdw z naukE w szkole. To dla niej wielka rado3é.

Pomogliécie takie wielu chorym poprzez oplate transfuzii krwi spowodowanE czesto przewlekte malarie.
W szpitalu rejonowym, aby otnymaé krew, potzeba tak2e najpierw je zdobyé, tak wiQc kaidy chory musi
mieé dawce, a to jesttrudne zadanie dla rodziny. Gdyby nie Wasza pomoc, z pewnoscie wielu z nich by nie
przeiyto,
Prosze prryimijcie w zalqczniku deklaracje pisemne, kt6re zloiyli, oteymujQc pieniadze. Niestety wielu z
nich nie donioslo faktur za leczenie.
Niech 86g - MiloSé, posytajQc nam Swojego Syna, rozgrzewa nasze serca i uczy nas dzielié siq Nim z
potrzebujQcymi. Niech wynagradza kaidyWasz Gest Miloiciw stronQ drugiego czlowieka.
Boiego btogoslawieÉstwa w Nowym Roku 2022
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