Vital gives back project i Egypten

Nu är vi tillbaka från vår första Vital Gives Back projekt i Egypten, där vi besökte två hem för blinda och
ett äldreboende. Tack vare Stig och hans kolleger på EMB-konsult AB i Stavsborgsvägen 13, 179 97
Färentuna som skänkte fyra punktskriftmaskin till vårt projekt i Egypten.
Vi vet inte vad vi ska säga och hur vi skulle sammanfatta det hela. Vi är glada att vi kunde göra något,
att kunna hjälpa dem men det kändes ledsam att få veta, att de är så många individer som har det svårt
och hamnar i svåra situationer i livet. Vi blev så berörda av alla intryck, känslor och all möten samt
upplevelser… Det enda vi kunde saga, en sammanfattning av det hela var att det kändes gott att kunna
göra någonting samt man även fick en lärdom, att uppskattar tillvaron och att man ska vara tacksam, en
oändlig tacksamhet.
Vi vill gärna passa på att meddela er våra hälsovänner och våra medmänniskor att om ni har något eller
några hjälpmedel för synskadade samt för de gamla människor som t ex kryckor, rullator, vita käppen
mm. Då är vi så tacksamma att ta emot er hjälp och bidrag. Vi håller även på med insamling, och
pengarna tillför att köpa punktskrivare och punktdisplay till Blind Institut i Egypten.
För vi tror att tillsammans kan vi göra skillnad, även på en liten eller mikroskala. För att om inte vi gör
det eller om vi inte bryr oss, vem annars?
Vi har även inlett ett samarbete med Örtapoteket och varje gång ni handlar hos www.ortapoteket.se går
en krona till vårt projekt. Tveka inte att kontakta oss om ni har frågor kring detta…
Vår motto är: ”Great things are done by a series of small things brought together.” – Vincent
Van Gogh
Oändlig tacksamhet!
Med vitala hälsningar,
Vitalgänget

