SZOCIÁLIS FELELŐSSÉGVÁLLALÁS

A DELFINEK GYÓGYÍTANAK
A Happy Dolphins Encounters (HDE) egy belga non-proﬁt szervezet, mely
2000-ben alakult meg, csapata 14 önkéntesből áll, köztük orvosok, akik
beteg gyerekek kezelésére specializálódtak. A HDE csapata adományokat gyűjt – állami és magán forrásból – hogy ezeknek a gyerekeknek
adhassanak esélyt arra, hogy természetes környezetükben láthassanak
delﬁneket Floridában. A cél az, hogy egy rendkívüli és felejthetetlen élményben legyen részük ezeknek a gyerekeknek, akik valamilyen súlyos
betegségtől szenvednek, testi fogyatékosságuk korlátozza, vagy nagyon
bizonytalan szociális helyzetben vannak.
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Mivel egy gyerek sem szenvedhetne hiányt abban, hogy megismerjék a nyaralás élményét, csupán az állapotuk miatt,
ezért csapatunk úgy döntött, kimozdítja
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átlagos életükből ezeket a gyerekeket
(fárasztó kezelések, rendszeres kórházi,
iskolai problémák, stb.). A csodálkozás és
az öröm érzelmeit hozta elő a találkozás

a tengeri emlősökkel, ez segített nekik a
nehézségek legyőzésében és látókörük
bővítésében a mások és környezetük felé
mutatott tisztelet tekintetében.

Ez a kaland segítette fejlődésüket és
növelte önbecsülésüket.
2010-ben Olivier Vangaever és Emmanuel Dehantschutter a Sika Automotive
Belgium S.A.-tól csatlakozott a HDEhez, hogy támogatásukkal segítsenek és
részük legyen ebben a csodás programban. Mióta csatlakoztak az egyesülethez,
3 kirándulás szervezésében vettek részt.
A HDE összesen 60 gyermeket vitt el
Floridába eddig.
A Sika 2011 óta támogatja az egyesületet,
egy gyermek teljes utazási költségét állja
évente, ami azt jelenti hogy a Sika jóvol-

tából már 3 gyermek utazhatott Floridába. Az álom a repülőtéren és a repülőn
kezdődik. Néhány gyermeknek ez az első
repülőútja. A Panama City Beachen landolnak, ahol a Water Planet csapata fogadja őket, akik programok szervezésével
foglalkoznak. A Panama City Beachen
töltött hetük alatt a gyerekek ezt az álmot 200%-osan élik át.
Nem ugyanazok a gyerekek térnek haza,
mint akik elindultak a kirándulásra. Ők
többé nem a beteg és fogyatékos kisﬁúk és kislányok, hanem azok a gyerekek,
akik delﬁnekkel találkoztak az óceánon.
Néhányuk függetlenebb lett, mások több
önbizalmat szereztek. Néhányan vigaszt
találnak emlékeikben, mint az a kisﬁú,
aki egy delﬁnes képet nézeget, hogy szorongó pillanataiban megnyugtassa magát.
A kötődések, amik a kiránduláson alakultak ki, megmaradnak a kirándulás után is.
A HDE tagjai kapcsolatban maradnak a
gyerekekkel és családjaikkal, találkozókat
szerveznek, fotókat és videókat cserélnek,
e-maileznek. A gyerekek, akik részt vettek
a kiránduláson megosztják élményeiket a
következő kiránduláson részt vevő gyerekekkel.

Minden vidám mosoly és hála, amit a
gyermekektől és családjaiktól kapunk energiával tölt fel, és megerősít bennünket, hogy folytassuk amit csinálunk. Minden cég, amely támogat bennünket, mint
a Sika, nagyon fontos ahhoz, hogy folytathassuk az álmok valóra váltását.
Ha többet szeretnél megtudni, látogass
el ide:
http://www.happydolphins.org/
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