ІНФОРМАЦІЯ
кими уманцями. Оскільки ми насіннєва
компанія, наш слоган — “Від землі — до
життя”. Діти, хай там чиї вони є, а особливо з дитячих будинків, — це теж
наше “насіння”, яке має великі потенційні можливості. Але досягти їх вони
можуть лише за нашої з вами допомоги.
І було б дуже добре, якби такі заходи
відбувалися в цих закладах частіше й
більше знаходилося б бажаючих допомогти таким дітям.
В. Г. Майданюк — 24 роки директор Уманського дитячого будинку для
дітей дошкільного й молодшого шкільного віку.

Весела ферма
Насіннєва компанія із відомим світовим ім’ям
подарувала дітям шматочок веселого життя.

Д

итяче свято під назвою “Весела
ферма” відбулося 15 вересня в
Уманському дитячому будинку для дітей
дошкільного і молодшого шкільного
віку. Таку благодійну акцію провела всесвітньо відома насіннєва компанія
“Лімагрейн”. Її вартість — 40000 гривень.
За ці кошти дітям збудували на території
нові дитячі майданчики, в день святкової
зустрічі провели конкурси з малювання,
танців, співів. Усі діти одержали іграшки,
а на завершення ще й поласували солодощами за святковим столом.

Тетяна Генрі-Якубовська, генеральний директор компанії ”Лімагрейн
Україна”:
— Ідея народилася, коли ми вирішили створити календар, основним наповненням якого мали бути дитячі малюнки із сільськогосподарськими рослинами та тваринами. Спершу подумали про
школярів — теж діти, теж малюють.
Тільки такі малюнки, на нашу думку,
пробуджують менш щемні спогади. Тоді
й вирішили, що це будуть малюнки
дітлахів із дитячого будинку. Але ж, як
відомо, всі малюки люблять подарунки.
В інтернет-оголошенні
знайшли, що потрібні
спонсори для створення дитячого майданчику в Уманському дитячому будинку. Так ми
подружилися з малень-

На фото (зліва направо) —
мер м. Умань Ю. І. Бодров,
директор Уманського
дитячого будинку В. Г.
Майданюк, спонсор та
організатор свята,
генеральний директор
компанії “Лімагрейн Україна”
Т. Генрі-Якубовська офіційно
відкрили новий дитячий
майданчик.
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Тетяна Генрі-Якубовська
Вона їм мати, бо піклується про них,
як про власних дітей. Одна з перших відкрила дітям шлях до повноцінного
життя: вихованці почали ходити до
загальноосвітньої школи, в них розширилося коло друзів, вони разом відмічають дні народження своїх однокласників,
а ті приходять на їхні свята в дитбудинок.
Дітей доводиться й лікувати: з тяжкими захворюваннями зору, з пороком
серця, з білокрів’ям (висновок вітчизняних лікарів, а пізніше діагноз — глисти в легенях, нирках) лікували за кордоном: в Іспанії, Англії. Все — за кошти
цих країн. Дітей потім там і всиновили.
“За 24 роки, — розповідає В. Г.
Майданюк, — із нашого дитячого
будинку не втекла жодна дитина. Всі
вони потім поступають у вищі навчальні
заклади та отримують вищу освіту.
Наших дітей всиновляють як закордонні сім’ї, так і українські.”


Внесіть і ви свій внесок,
подаруйте дітям моменти
щасливого життя!!!

