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Una nova Tina
El dijous dia 3 de febrer va venir a visitar-nos a la Fundació la TINA O.
Vam trobar una Tina molt diferent, una nova dona en període d’acceptació de la seva situació, més receptiva.
Vam escoltar les seves peticions, que no eren més que les del qualsevol persona que li ha canviat la situació dràsticament, d’un dia per l’altre.
Va demanar que, quan anessin a rentar-la a la residència, es canviessin els guants davant seu; nosaltres ja sabem
que ho fan, però ella no ho veu i li agradaria que ho fessin al seu davant, això la tranquil·litzaria. Ens va comentar
que la faria molt feliç poder xatejar de tant en tant per internet per omplir la soledat en què es troba i fer amics.
Tina: des de la Fundació hi estem treballant.
Vam explicar-li la seva situació econòmica. Des de la Fundació, conjuntament amb la llar i els professionals que
l’han estat atenent, estem intentant que tingui una millor qualitat de vida, durant el màxim de temps possible, que
no està sola, encara que ella ho senti així. Vam parlar de la seva família, del seu país, Nigèria. D’una tieta que viu
a Alemanya i de qui fa temps que no en sap res. Ens vam fer fotos, vam passar una estona molt agradable. Des
d’aquesta pàgina, la Rosana, la Mª Juana i la Cande volem agrair-li tota la feina personal que està fent, sabem
que és difícil, però la intenció és el que compta.
Amb el canvi que ella ha iniciat, el seu entorn li agrairà i
tot serà més fàcil. I qui sap si amb el temps, podrà veure
acomplert el seu somni com a dona i com a mare.
Aquell dia em vaig adonar que tot i que a vegades treballar amb persones és molt dur i desgasta, aquesta feina
dóna una satisfacció personal que no pots trobar en cap
altra. Visió completament personal d’una comptable
socialitzada.
Cande

Sortida amb les noies de Rosella
El 16 de febrer passat , la MERCÈ B., la TERESA
P. I la PEPA P. van anar a fer un tomb per la Colònia Güell on van poder gaudir de la visita a la Cripta
de Gaudí i d’un passeig pel poble.
Va ser un dia molt profitós.

Moltes Gràcies!
La Sectorial de voluntariat i Empresa de la Federació
Catalana de Voluntariat Social ens ha fet donació, per
una banda, de 10 cobrellits de part de L’Hotel Sagrada
Família de Barcelona que han servit per condicionar
diversos pisos de persones tutelades de la nostra Fundació i,de l’altra, d’un conjunt de taules, armaris i cadires
d’oficina de part de Hewlett Packard, que utilitzarem a
les nostres oficines.
Moltes gràcies, tant a la Federació Catalana de voluntariat Social com a les empreses que han fet la donació.

som — notícies dels tutelats
Des de principis de febrer el NICOLAS M. ha canviat de casa, ara
viu a la Llar Clarella de Vic i ha
començat un curs de jardineria a
Eina de l’Associació Sant Tomàs.
Esperem que aquesta nova etapa
sigui molt profitosa.

La PILAR T. ha començat la seva
activitat laboral al CET del Mas
Albornà.

Des de fa uns dies l’ ANTONIO
R. viu al Parc Hospitalari Martí
Julià de Salt.

Des d’aquí ens volem
acomiadar del
JOSEP Ma. M.
que ens va deixar
el dia 10 de febrer

Ja fa un temps que el DANI G. es
va treure el títol d’Atenció Sociosanitària nivell 2 de la Creu Roja i
encara no havíem tingut l’oportinitat de felicitar-lo per l’esforç realitzat.

Noves incorporacions a Som-fundació

La Neus s’ha reincorporat després d’un
temps d’excedència

Josep

PER
MOLTS
ANYS!

som — felicitem a:
1 de març:
Ma. DEL MAR R.

8 de març:
DOLORES C.
EVA P.

2 de març:
ENRIQUE ÁNGEL A. 9 de març
LUIS T.
3 de març:
ARACELI B.
11 de març:
ANA MARIA P.
DOLORES R.
4 de març:
MARIA S.

12 de març:
JOSEP Ma. G.

5 de març:
ALEJANDRO M.

13 de març:
MANEL V.

6 de març:
MONTSERRAT T.

14 de març:
CRISTIAN Q.

7 de març:
JOSEP P.

17 de març:
ASUNCIÓN A.
JOSEP Ma. F.
19 de març:
JOSEFA V.
21 de març:
DAVID S.
PÚRIFICACIÓN T.
22 de març
JUAN MANUEL P.
23 de març:
VIOLETA V.
24 de març:
ALBERT I.

Valentí

25 de març:
JUAN JOSÉ G.
SUSANA G.
MERCEDES P.
26 de març:
ANTONIO C.
27 de març:
OSCAR M.
JOSÉ ENRIQUE M.
28 de març:
JOSEFA D.
29 de març
Ma. NIEVES M.
30de març
Ma. ANTONIA B.

També felicitem als voluntaris que fan l’aniversari al mes de març: La DURBÉLIA el dia 19, la
MERCÈ el dia 21, el JOSEP Ma. el dia 25 i la ENCARNACIÓN el dia 31.

