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25.000 euro au fost strânși  la Balul de Caritate Vega, organizat în data de 5 decembrie 
2008, de către World Vision Romania, în parteneriat cu Hotel Vega și firma Power 
Marine. Banii sunt destinaŃi reabilitării  grădiniŃei din satul Viișoara și sprijinirii unor copii 
și familii din zonele rurale ale judeŃului ConstanŃa.  
 
Cinci familii nevoiașe se vor muta în case noi, complet mobilate, donate de FundaŃia 
Saturn și patru copii cu rezultate bune la învăŃătură vor primi burse școlare pentru 
următorii 4 ani de studiu. FundaŃia va mai construi o baie pentru un copil cu dizabilităŃi, 
oferindu-i acestuia un acces sporit la condiŃii de igienă și o independenŃă crescută.  
 
“Am simŃit o bucurie imensă când am aflat că vom avea, în sfârșit, o casă. Nu mă 
așteptam nici în visele mele cele mai frumoase, la un asemenea dar. În fiecare seară mă 
rugam în genunchi la Dumnezeu să le dea celor cinci copii ai mei un acoperiș deasupra 
capului și speram într-un miracol…Acum, mă rog pentru sănătatea tuturor celor care 
ne-au ajutat”, a declarat Maria Parnic, o mamă care își crește singură copiii, într-un sat 
sărac din Dobrogea. 
 
Fondurile donate de primarul orașului ConstanŃa și de președintele Consiliului JudeŃean 
vor merge către reparaŃia acoperișului și a ferestrelor grădiniŃei din Viișoara, amenajarea 
unor spaŃii nefolosite, construcŃia unor toalete în interiorul clădirii, pentru că “toaletele 
actuale, din curte, sunt folosite și de alŃi membrii ai comunităŃii”, după cum afirmă 
directorului școlii, Gigi Grasu. Lucrările de reabilitare și modernizare efectuate vor 
permite celor 75 de preșcolari care frecventează cursurile grădiniŃei să își desfășoare 
activităŃile în condiŃii europene de confort și igienă corespunzătoare.  



 
20 de familii sărace din zonele rurale constănŃene au primit hrană și lemne de foc în 
cantităŃi considerabile, din dorinŃa de a le oferi copiilor, poate pentru prima dată în viaŃă, 
un Crăciun îmbelșugat, într-o atmosferă caldă și plăcuta, la propriu și la figurat.   
 
“Românilor le pasă de cei din jurul lor, chiar și în aceste vremuri încercate, când fiecare 
dintre noi resimte, într-un fel sau altul, efectele crizei finaciare”, a precizat Ivona 
Cojocaru, director finaciar al World Vision Romania.  
 
DonaŃiile făcute de oficialităŃi și oamenii de afacere locali, după vizionarea unor scurte 
filme de prezentare a condiŃiilor grele de viaŃă în care trăiesc mulŃi copii din comunităŃile 
rurale, demonstrează încă o dată încrederea acordată echipei constănŃene a organizaŃiei 
World Vision Romania, în administrarea cu chibzuinŃă a fondurilor disponibile.  
 
“Este minunat să vezi că românii doresc cu adevărat să ajute copiii din satele judeŃului 
ConstanŃa – generozitatea oaspeŃilor de la Balul de Caritate Vega fiind încurajatoare 
pentru echipa din cadrul programului de dezvoltare zonală ConstanŃa”, a declarat Anita 
Delhaas, directorul naŃional al World Vision Romania.  
 
“Să primesc o bursă de studiu lunară pe următorii patru ani, este un dar nesperat pentru 
mine. Vreau să îmi plătesc din ei meditaŃii intensive la matematică pentru că vreau să 
merg în toamnă, la un liceu bun din ConstanŃa și trebuie să fiu pregătit. De asemenea, 
îmi doresc să iau niște cursuri particulare de șah și să păstrez bani pentru liceu și chiar 
pentru facultate”, ne-a mărturisit Valentin – un elev de clasa a VIII-a care a câștigat în 
același an în care a învăŃat să joace sah, câteva competiŃii importante de profil și care 
visează să devină pe viitor, jucător profesionist. 
 
Pentru al doilea an consecutiv, actriŃa Daniela Nane a acceptat să prezinte pro bono 
evenimentul de strângere de fonduri derulat de World Vision Romania – Biroul Zonal 
ConstanŃa, prezentând cu graŃie și șarm  artiștii serii și conducând cu profesionalism 
licitaŃia organizată în cadrul balului de caritate.   


