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Wspomnienia z wakacji z AIESEC
Szanowni Państwo!
Nasze stowarzyszenie od lat pozyskuje i współpracuje z liczną grupą wolontariuszy, którzy pomagają przy
zajęciach hipoterapii dla dzieci niepełnosprawnych. Sporadycznie pojawiały się osoby z poza naszego kraju.
Współpraca układała się bardzo dobrze. Postanowiliśmy rozszerzyć tą grupę wolontariuszy i wiosną 2012
roku nawiązaliśmy po raz pierwszy współpracę z Wami.
Wakacje 2012 roku spędziliśmy razem z grupą 12
wolontariuszy z różnych stron świata: Węgry,
Rumunia, Portugalia, Turcja, Egipt, Chiny i Tajwan.
Mimo różnic kulturowych i językowych zawiązały
się bliższe kontakty, które pewnie będą dalej
kontynuowane.
Wasze stowarzyszenie , AIESEC, bardzo dobrze
wywiązało się ze swojej roli.
Wolontariusze

uczestniczący

w

zajęciach

zaskakiwali łatwością nawiązywania kontaktu z
dziećmi będących pod ich opieką.

Dziękuję za Wasz udział w naszych działaniach. Mam nadzieję, że
tak dobrze rozpoczęta współpraca będzie kontynuowana i rozwijana.

Na koniec parę refleksji ze strony prowadzącej zajęcia hipoterapii , pani Beaty oraz wolontariuszy – Aliny i
Mary.
„ Cóż mogę powiedzieć na temat tej wymiany? Jedyne, co przychodzi mi do głowy to: bardzo dziękuję za tak
wspaniałą przygodę! Która, mam nadzieję , że nie skończy się tak szybko ☺.
Nie dość, że jest to świetna okazja, aby potrenować angielski w praktyce, to nade wszystko poznaje się tak
niesamowitych ludzi, że aż się dobrze na sercu robi.
Każdy z wolontariuszy był niepowtarzalny i wykazywał się w czym jest dobry na inne sposoby. Jednak każdy
z nich jest otwartym, pozytywnym człowiekiem, ze świetnym podejściem do swoich rówieśników, dzieci i ich
rodziców oraz naszych niezastąpionych zwierzaków ☺.
Każdy z wymiany zaskakiwał czymś innym:
Agnes – szybkością uczenia się, języka polskiego również
Kristina – uśmiechem i uprzejmością ujmowała wszystkich
Victoria – delikatnością w podejściu do koni i dzieci
George – sumiennością i opanowaniem
Cenk – stoickim spokojem
Yosef – tym pogodnym nastawieniem do życia, który udzielał się każdemu
Joana – podejściem do dzieci i zwierząt , z taką naturalną słodyczą
Alice – tajemniczością i konsekwencją w działaniu
Carol – odwagą za pokonanie leku przed końmi i
sumiennością
Abdullah – pracowitością i tym magnesem na kobiety
mniejsze i większe ☺
Anil – opanowaniem, połączonym z promienną radością
Nuno – uroczym uśmiechem i staraniem się
na zajęciach

I każdy zaskoczył łatwością w kontaktach z dziećmi,
mimo bariery językowej. Jak widać potwierdza się to, że do wszystkich wystarczy dobre serce i szczery
uśmiech, żeby jednoczyć ze sobą ludzi ☺.
Polscy wolontariusze

tak samo

byli

zachwyceni

wymianą , jak i ja. Zawarli nowe przyjaźnie, które aby
przetrwały długo ☺. Mam również nadzieję, że wszyscy
przyjezdni wolontariusze tak samo będą tęsknić jak my
wszyscy tutaj za nimi ☺.
Beata ”

„ Dziękujemy za wspólnie spędzone chwile ☺ .
Szczególne pozdrowienia dla :
Abdullaha – pierwszego męża Marianny. Na zawsze w naszej pamięci zostanie wzruszająca chwila
oświadczyn za pomocą wafla ryżowego
oraz
dla Joany , która zawsze tryskała pozytywna energią
i Anila, dzieki któremu kochamy kebaby.
Odwiedźcie nas ponownie i łączmy się w spirytusie.
Alina – cicha kochanka :*”

„Dziękujemy za wspaniałe 4 tygodnie spędzone razem☺. Na pewno nigdy Was nie zapomnimy. Mam
nadzieję, że jednak kiedyś się jeszcze zobaczymy☺. Szczególnie dziękuję Joanie i Abdullahowi – spędziłam z
Wami najfajniejsze chwile ☺
Mary Abdullahowa ☺”

Z serdecznymi pozdrowieniami
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