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Târgovişte | Ana, Gory şi Elena Badea
Târgovişteanca de 25 de ani a rămas oarbă în urmă cu cinci ani din cauza unei tumori. Familia şi motocicliştii
din clubul Valah au făcut tot posibilul ca fata să strângă banii necesari intervenţiei cu celule Stem. Peste două
zile fata va lua avionul spre lumină.
După ani de suferinţă şi speranţă, Elena Badea, o târgovişteancă de 25 de ani primeşte şansa pentru a-şi
recăpăta vederea pierdută din cauza unei tumori. Peste două zile, fata va lua avionul spre China, unde va suferi
o intervenţie cu celule Stem. Tânăra şi-a pierdut lumina ochilor în urmă cu cinci ani după ce medicii i-au spus
că are o simplă migrenă fiind trimisă acasă cu o reţetă în mână. Cu puţin timp în urmă, tânăra a descoperit că
există o şansă pentru a-şi recăpăta lumina ochilor. Acest lucru poate fi făcut cu ajutorul medicilor de la
Institutul Beyke, din China. Pentru această intervenţie, tânăra a trebuit să strângă 20.000 de dolari plus 3.000 de
euro pentru biletele de avion, bani de care familia nu dispunea.
În ajutorul fetei au venit şi motocicliştii din clubul Valah, tineri care au demarat o campanie pentru strângere de
fonduri. Au reuşit să mobilizeze şi alţi pasionaţi ai sportului extrem din Timişoara, Braşov şi Bucureşti, cu toţii
luptând pentru aceeaşi cauză nobilă. Cei 20 de membri din clubul Valah au reuşit să strângă aproximativ 1.300
de euro, bani câştigaţi prin trudă şi sudoare, prin muncă de dimineaţa până seara. Au confecţionat şi vândut zeci
de motociclete lucrate în miniatură de mâinile lor.
„Am învăţat de la ea ce înseamnă să lupţi”
Iubitorii plimbărilor pe două roţi au muncit pentru a face posibilă recuperarea Elenei strângând bani prin munca
lor. Pe lângă suportul financiar, tinerii i-au oferit fetei şi sprijinul moral. La fel de încrezători ca târgovişteanca,
motocicliştii aşteaptă cele mai bune rezultate din China. „Ne punem mari speranţe în această operaţie. O
aşteptăm să vină din China şi să ne vadă, să mergem să ne plimbăm cu motocicletele. Am învăţat de la ea ce
înseamnă să lupţi şi pentru acest lucru toate gândurile noastre bune vor fi cu ea acolo. Am fost bucuroşi să o
ajutăm aşa cum am putut noi”, spune motociclistul George Rizea.
Elena spune că are mare emoţii înainte de operaţie, dar că este foarte optimist şi crede într-un rezultat bun. “Îmi
pun toate speranţele în medicii din China şi aştept cu nerăbdare momentul în care o să revăd albastrul cerului,
chipurile celor dragi mie şi ale celor care m-au sprijinit financiar şi moral în tot acest timp”, a încheiat tânăra.

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

