ОНОВА ЗА КОЕТО СИ МЕЧТАЕХМЕ СЕ
СБЪДНА

Мария и Васил преди са живеели в беден район в близост до село на
км северно от София в България Те споделиха какво им е дало волят а и
силат а да променят живот а си и как са изградили от ношения на доверие
с един човек от града Владо
Разказано от Васил и Мария Докови

Джурово България

Всичко т ръгна от внучка ни Дида Тя беше болна и т рябваше да от иде в
дет ска болница заради аст мат а си За да си я доведем у дома бяхме
помолени да й осигурим мяст о с добри условия на коет о да я посрещнем
С пет момичет а едно момче и т ехнит е семейст ва баракат а в коят о
живеехме по онова време беше т върде т ясна за всички ни Търсехме
различни вариант и но е т рудно когат о нямаш пари Дани коят о работ и
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за фондация подпомагаща болни деца ни съдейст ва да намерим малка
каравана коят о можеше да бъде добавена към нашет о мяст о ООт не ни
много време почт и една година да монт ираме караванат а т ака че
Дида да може да се завърне Миналат а година благодарение на Дани
ние се запознахме с Владо Дани ни увери че Владо няма да ни измами Тя
ни каза че можем да му се доверим и ние направихме т очно т ова
Ние имахме смелост т а да направим всичко т ова заради Дида За нея
пост роихме и баня Всеки член на семейст вот о ни допринесе за т ова
Въпреки всичко искахме да се измъкнем от бедняшкия кварт ал в койт о
живеехме Беше мизерен Владо ни помогна Той ни даде прасет а и
пилет а От глежданет о им беше т рудно но след извест но време вече
имахме малки прасенца Продадохме някои от т ях Продадохме и
пилет ат а Все още имаме две прасет а и синът ни има т олкова Сега
синът ни иска да си има собст вена малка ферма за да може да пост игне
повече от нас
Сега прит ежаваме нещо и по т ози начин ст игнахме дот ук Благодарение
на новит е си доходи за нас ст ана възможно да се премест им в т ази къща
в цент ъра на селот о Много се гордеем с т ова Благодарим на Бога за
всичко
Тогава Владо сподели своят а гледна т очка От не ни време да изградим
довериет о помежду си В началот о семейст вот о ме наричаше
българинът никога Владо заради липсат а на доверие между роми и
българи За мен беше важно да идвам да ги виждам и да съм с т ях когат о
имаха нужда от мен Всички т рябва да сме т ака и от двет е ст рани Те
направиха много повече от т ова коет о бих могъл да очаквам Имаха
волят а да направят много Прост о имаха нужда да повярват че е
възможно и че т е са способни да го направят
Веднъж им донесох дрехи и бях много впечат лен от т ова че т е решиха да
ги дадат на по бедни от т ях хора
Мария обясни Другот о семейст во си няма нищо Ние искаме и т е да се
почувст ват щаст ливи кат о нас Сега ние се чувст ваме по свободни от
всякога Онова за коет о си мечт аехме се сбъдна
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