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Wyremontowali mieszkanie potrzebującej rodzinie. "Oni po
prostu zaniemówili!" [ZDJĘCIA]
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Radości było mnóstwo, a kiedy trzyosobowa rodzina zobaczyła efekty prac, po
prostu zaniemówiła. Fundacja Fabryki Marzeń i Kalendarz Filantropa
wyremontowali im mieszkanie

Artykuł otwarty w ramach bezpłatnego limitu prenumeraty cyfrowej

Wrzesień 2016. Kalendarz Filantropa i Fundacja Fabryki Marzeń oddają wyremontowane mieszkanie rodzinie z

Kielc (PAWEŁ MAŁECKI)

Zobacz zdjęcia (14)

- Były łzy i ogromne emocje. W prace zaangażowało się czterdziestu wolontariuszy,
z czego nikt nie brał pieniędzy - podkreśla Karolina Wieczorek - Poniewierska z
Kalendarza Filantropa, która rozpoczęła zbiórkę pieniędzy potrzebnych na remont
mieszkania.

W   odbyła się aukcja, podczas której zebrano 23 tys. zł. Wraz z Fundacją
Fabryki Marzeń zdecydowali, że wyremontują mieszkanie potrzebującej rodzinie z
Kielc. O pomoc poprosili Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w  , który
wskazał trzyosobową rodzinę: mamę i dwójkę   w wieku dwunastu i czternastu
lat.

Wyzwanie było ogromne, bo mieszkanie było w bardzo złym stanie. Ale efekty
zaskoczyły wszystkich. - Oni po prostu zaniemówili! Byli bardzo pozytywnie
zaskoczeni efektem prac - podkreśla Wieczorek - Poniewierska.
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1 12-latka urodziła dziecko. "Romowie są
oburzeni, to jeszcze dziewczynka!"

2 Kielce biorą potężny kredyt.
Prawdopodobnie największy w historii

3 Za mało było Jarubasa, a za dużo Lipca?
Konflikt w TVP Kielce

4 To weekend za pół ceny. W promocji
atrakcje turystyczne, hotele, a nawet

5 UJK chce przejąć największy szpital w
województwie. By nie działać połowicznie
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W zamkowych
murach, przy
dworze i w...
stodole [ZDJĘCIA Z
WYCIECZKI]

Park ustąpi
miejsca oblatom.
Już szuka nowego
miejsca

Rekonstrukcja
bitwy pod
Szewcami.
Przypomniano o
egzekucjach
[WIDEO, ZDJĘCIA]

W Kielcach
odsłonięto kolejne
Tablice Katyńskie.
"Niech będą
symbolem naszego
przywiązania"
[ZDJĘCIA]
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Antoni Macierewicz, jego firma i jego
TW. Czego nie wiemy o pogromcy
"układu"

Niemcy uznawali go za największe
zagrożenie. O jego rozstrzelaniu
zdecydował Heinrich Himmler

Ochroniarz z Katowic nie dostał
wypłaty, więc z fontanny wyciągnął 3 zł
na jedzenie. I za to wyleciał
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