Kamp “Krijesnica”
Sva djeca koja su završila liječenje od maligne bolesti, Djeca
Krijesnice, na putu do izlječenja iskusila su najteže patnje:
separacija od obitelji, gubitak privatnosti, gubitak sigurnog
mjesta, bolne pretrage i zahvati, gubitak jedne ili više
tjelesnih funkcija, amputacije, svjedočenje smrti vršnjaka,
stalna tjeskoba i strah, kemoterapije, zračenja,… – to su
stradanja usporediva sa ratnim stradanjima. Djeca Krijesnice
istinski su heroji našeg doba.
Dobiti priliku učestvovati u njihovom oporavku, postati dio
njihovog rehabilitacijskog procesa – velika je to odgovornost.
Dobiti šansu postati djelićem (makar na malo, makar na kratko)
njihovih života, i svojom ljubavlju i pažnjom obilježiti
njihovo iskustvo završetka liječenja – velika je to čast.
Svjedočiti nepobjedivosti volje, kada se, na primjer,
djevojčica liječena od tumora na mozgu i oduzete desne strane
tijela uspinje na 20 metarsku stijenu – velika je to
privilegija.
U ime djelatnika udruge Krijesnica i svih voditelja –
volontera Kampa zahvaljujem našoj Djeci Krijesnicama na
povjerenju i časti koje su nam ukazali sudjelujući u našem
kampu.
Voditelj kampa, Zoran Cipek
“Neću da moji dani prođu u prazno nego da hodim ovom zemljom
noseći svjetlo. Pa i malo svjetlo, svjetlo Krijesnice –
dovoljno je.”

Međunarodni
dan
djeteta
oboljelog od maligne bolesti
Povodom Međunarodnog dana djeteta oboljelog od maligne bolesti
udruga Krijesnica organizira javnu akciju. Održati će se 13.
veljače od 10-14 sati na Cvjetnom trgu u Zagrebu.
Uz naša mala svjetla nade, naše Mlade Krijesnice i volontere
ove će nam se godine pridružiti i naši mališani u liječenju sa
svojim obiteljima. Zli Bubnjari će svojom svirkom privlačiti
pažnju prolaznika gromoglasnim bubnjanjem.
Na dva štanda koja će Krijesnica postaviti za zainteresirane
građane biti će obilje edukativnih materijala, privjesaka i
zlatnih vrpca.
Zlatna vrpca simbol je solidarnosti i borbe protiv raka u
dječjoj dobi.
Pridružite nam se u subotu i dođite po svoju zlatnu vrpcu.
U videu pogledajte kako je bilo prošle godine:

Božićni pokloni
Kao i svake, tako je udruga Krijesnica i ove godine osigurala
70 poklona za djecu koja su trenutno na liječenju.

KBC Zagreb i Kliniku za tumore, tj. njihove pedijatrijske
hemato-onkološke odjele posjetili su Mladi Krijesnice.
Osmijeha, šale i veselja nije nedostajalo, a kako je bilo

pogledajte na fotografijama.
Snaga, osmijeh i pozitivna energija koju naši mladi donesu na
odjel nemjerljiva je! Njihova priča, njihovo iskustvo je ono
što kao malo svjetlo nade obasjava put svakoga od ovih velikih
malih boraca!
Hvala vam “mladišani”!

Grawe noćni maraton
Naše su Mlade Krijesnice volontirale povodom Grawe noćnog
maratona. Kao i svaki put, pokazali svoju dobru volju i
nasmiješena lica u najboljem svjetlu.

