Uresničujemo sanje – skupaj na počitnice

Čatež ob Savi, 06.12.2011

December - mesec luči in praznovanja ...
Mesec nasmejanih in srečnih obrazov …
Letos smo v Termah Čatež ponovno sklenili, da narišemo nasmehe in uresničimo sanje tistim, ki so
tega več kot vredni. Otroci so namreč naše največje bogastvo, in so hkrati tisti, ki nas razveselijo
še v tako težkih trenutkih.
Tudi mi želimo pričarati radost tistim, ki že v otroštvu preživljajo težke trenutke. Tako bomo
poklonili počitnice otrokom iz socialno ogroženih družin in jih skupaj z družinami odpeljali na
morje. Stiska otrok ter njihovih družin je velika in iz dneva v dan večja, kar nam je zatrdila tudi
gospa Marjetka Kostevc iz Centra za socialno delo Brežice. Ker želimo narediti čim več, smo k
sodelovanju povabili tudi podjetje Integral Brebus, kjer so se naši prošnji z veseljem odzvali.
Tako bomo v začetku poletnih počitnic socialno ogrožene družine iz občine Brežice odpeljali z
VESELIM AVTOBUSOM na slovensko obalo, na čisto prave brezskrbne družinske počitnice v
Aquapark Hotel Žusterna***.
Z vodnimi atrakcijami v Aquaparku Žusterna in klovnom Bernijem bodo uganjali norčije na

valovih, se spuščali po toboganih, se zabavali na prenovljenem otroškem igrišču ter se po zdravi
hrani sladkali tudi s sladicami čateških slaščičarskih mojstrov. Popeljali jih bomo tudi v Portorož, na
ogled Marine Portorož in jim približali čudovit svet plovil ter jim s počitnicami na morju izpolnili
vsaj delček sanj ter polepšali prihajajoče praznike.
Z dodatno decembrsko donacijo stotih vstopnic za kopanje za Termalno riviero smo rejniškim
otrokom iz brežiške občine in socialno ogroženim družinam širom Slovenije polepšali letošnje
praznične dni in narisali nasmehe tistim, ki jih v teh praznikih najbolj potrebujejo.
Dobrih del ni nikoli preveč. Kot partnerji smo se tako pridružili tudi dobrodelnem dogodku Lions
kluba Brežice, ki bo v nedeljo, 11. decembra, ob 19. uri, ko bo na ogled komedija Boruta Veselka
»Laži, ampak pošteno«, v večnamenski dvorani Term Čatež. Zbrana sredstva iz donacij in nakupa
vstopnic bodo namenili za nakup ultrazvočne sonde za otroški oddelek Splošne bolnišnice
Brežice.
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