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Târgovişte | Târgovişte: Motocicliştii "Valah" i-au făcut o vizită surpriză Elenei Badea
Motocicliştii târgovişteni continuă să o ajute pe Elena Badea, asigurându-i strictul necesar. Membrii clubului
Valah au reuşit să atragă în campanie şi bikerii din Timişoara, Braşov şi Bucureşti. Comenzile pentru machete
continuă să crească.
Pasionaţii plimbărilor pe două roţi continuă campania pentru Elena Badea, tânăra de 25 de ani, care şi-a pierdut
vederea în urmă cu cinci ani, din cauza unei tumori. Pe lângă machetele de motociclete, confecţionate special
pentru strângerea banilor necesari unei operaţii în China, motocicliştii s-au gândit să-i ofere şi strictul necesar.
Chiar dacă a fost weekend, tinerii nu s-au sfiit să se trezească încă de la primele ore ale dimineţii pentru a-i
pregăti Elenei o supriză. Echipaţi cu genţi de voiaj şi o listă bine gândită cu cele necesare unei familii, membrii
clubului “Valah” au plecat la colindat de raioane prin centrele comerciale din oraş. “Ne-am gândit că pe lângă
bani, Elena are nevoie şi de alimente şi produse de curăţenie. Cum fiecare ajutor este binevenit, am pus mână de
la mână şi am cumpărat tot ce este necesar unui om în casă. Lista de cumpărături a fost lungă, pot doar să spun
că i-am asigurat strictul necesar pentru o perioadă mai mare. I-am dus pungi cu mâncare, fructe şi detergenţi”, a
spus Ana, o membră a clubului.
„Mi-au umplut zilele de speranţă şi bucurie”
Devotamentul bikerilor pentru Elena a adus pentru o clipă lacrimi de bucurie în ochii acesteia. “Nu mi-a venit
să cred când mi-a spus mama că la uşă sunt mulţi motociclişti încărcaţi cu pungi şi genţi pentru mine. Nu pot să
vă descriu în cuvinte câtă bucurie mi-au adus în suflet aceşti oameni. Ştiu că ei se luptă pentru salvarea ochilor
mei, ştiu că de dimineaţa pănă seara ei muncesc pentru mine, pentru a strânge cât mai mulţi bani, dar la asta
chiar nu mă aşteptam. Se gândesc la toate, chiar şi la ce pun pe masă. De când au apărut în viaţa mea simt că nu
mai lupt singură. Mi-au umplut zilele de speranţă şi bucurie”, ne-a mărturisit Elena Badea.
Campania s-a extins în alte trei mari oraşe
Vocea motocicliştilor s-a făcut auzită în Braşov, Timişoara şi Bucureşti, astfel încât sute de persoane pasionate
de plimbările pe două roţi s-au apucat de construit machete pentru strângerea de banilor necesari operaţiei din
China.

”Faptul că ni s-au alăturat foarte mulţi oameni cu suflet mare ne-a dat încredere că vom reuşi să ducem la bun
sfârşit ceea ce am început. Campania continuă şi în Braşov, Timişoara şi Bucureşti şi sperăm că putem mobiliza
şi alţi motociclişti din ţară”, povesteşte Gory, unul dintre organizatorii campaniei.
Comenzile par să se înmulţească pe zi ce trece, astfel în prezent tinerii au de confecţionat 11 motociclete în
miniatură.
Cei care vor să o ajute pe Elena să vadă din nou, pot depune bani în următoarele conturi bancare:
Cont LEI : RO26BRDE160SV19257321600
Cont USD : RO57BRDE160SV19257671600
Cont EURO : RO17BRDE160SV15258191600- cod swift BRDEROBU

