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Scrisoare deschisă către ROTARY CLUB CONSTANŢA
Doamnelor si Domnilor,

Felicitări şi aleasă consideraţie pentru conceptul cultural-social pe care
dumneavoastră l-aţi gândit în spiritul rotarian. Suntem la curent cu faptul că, membrii
Rotary sunt oameni de înaltă ţinută morală, intelectuali recunoscuţi pentru onestitate si
generozitate.
Propunerea domnului Tănase Garciu, al cărui nume este pentru totdeauna legat de
înfiinţarea Orchestrei Simfonice din Constanţa, artist remarcabil, deseori
interlocutor de valoare in emisiunile difuzate la Studioul Regional Radio Constanţa şi
Radio România Cultural de a fi "actori"principali în proiectul dumneavoastră ne-a
onorat si motivat deopotrivă. Când am aflat că fondurile destinate copiilor dependenţi
de insulină vor proveni din concertul la care va participa ALEXANDER DUBACH, am
simţit o enormă responsabilitate! Consiliul director al Asociaţiei Copiilor şi Tinerilor cu
Diabet din judeţul Constanţa s-a implicat imediat în desfăşurarea evenimentului.
Primul pas: a propus genericul proiectului, Muzica,medicamentul tuturor afecţiunilor!
Am avut bucuria să îl acceptaţi imediat.
Următorul pas: am discutat cu domnul Tănase Garciu despre proiectul nostru, pe care
dorim să îl punem în practică, imediat ce avem fonduri suficiente: o tabără, pentru zece
copii şi părinţii lor, copii săraci, cu indicele glicemic periculos de depaşit...Acolo, în
tabăra de la Eforie Sud, vor învăţa să stăpânească procesul de distrugere, practic, al
sănătăţii...Impresionat peste măsură, sufletul de artist al domnului Tănase Garciu a
promis că va fi mereu
alături de Asociaţia noastră, mai ales că, absolut toata echipa "SWEET LAND", lucreaza

VOLUNTAR pentru copii.
La întâlnirea cu o parte dintre membrii Rotary, la Spitalul Judeţean, secţia Boli de
nutriţie şi diabet, am înteles că, o buna parte din echipa ROTARY nu era la curent cu
desfăşurarea proiectului. Am explicat,am expus planul nostru şi am găsit că, într-un
eveniment atât de important sunt posibile disfuncţii de comunicare, dar cu calm şi cu
încredere ...mergem mai departe.
Echipa noastră a făcut o mobilizare exemplară, au fost anunţate personalităţi pentru
Conferinţa - medici în special, părinţi ai copiilor cu diabet, jurnalişti si, ce este cel mai
important, 32 de tineri, elevi din liceele constănţene au cumpărat 32 (treizecişidouă )
de bilete, din solidaritate cu copiii din Asociaţie. Aceşti tineri au fost interesaţi de
expunerile excepţionale ale medicilor, sunt infomaţi şi pregătiţi pentru a preveni aceste
afecţiuni.
Voluntarii noştri, alături de tinerii rotarieni au făcut echipă, şi-au împărţit sarcinile,
astfel că, momentul Conferinţă a decurs normal, deşi o parte
a invitaţilor au venit la ora 18.oo, alţii la 18.30,etc...
Voluntarii "Sweet Land" au vândut părinţilor copiilor din Asociaţie, medicilor nostri,
prietenilor, 15 bilete. Precizăm că două jurnaliste Steliana Bajdechi şi Aura Mierluş de la
Radio Constanţa nu au ajuns, dar au donat banii pentru bilet, precum şi o jurnalistă din
Bucureşti , membru fondator Asociaţie, Roxana Alexandru a trimis banii pentru
eveniment.
În total, 47 de bilete, valoarea 2350 RON.
Banii au fost depuşi imediat în contul Asociaţiei cu precizarea: DONAŢIE ROTARY CLUB
CONSTANŢA.
Suma aceasta, din păcate nu este suficientă pentru a organiza imediat Tabăra despre
care v-am informat dar, este deosebit de importantă pentru că a fost dăruită, de oameni
cu suflet şi caracter.
În seara concertului, ascultându-l pe ALEXANDER DUBACH, privindu-i chipul inundat de
lumină, echipa noastră a înţeles că MUZICA este mdicament pentru suflet cu adevărat,
dar şi pentru orgolii, preocupări mărunte, meschinării.
Nu avem cuvinte să vă mulţumim pentru că ne-aţi făcut un dar de suflet, pentru că ne-aţi
readus încrederea şi speranţa în bunătatea oamenilor!

prof. univ. dr. DOINA CATRINOIU,
preşedinte de onoare "SWEET LAND"

conf.univ. dr. Cristina MIHAI, medic pediatru
cu supraspecializare în diabet,boli de nutriţie şi metabolism,
vicepreşedinte "SWEET LAND", membru fondator

jurnalist Rodica SIMIONESCU, membru fondator
vicepreşedinte "SWEET LAND"

jurnalist Liliana MOLDOVEANU, membru fondator
preşedinte "SWEET LAND"

