Florea Marian Răducu

are nevoie de sprijinul nostru
într-o luptă extrem de grea
Pe “Panda” îl cunosc de peste 15 ani, un băiat
mereu vesel, care stătea la glume cu grupul său de
prieteni, prin zona unde locuia, pe Calea Bucureşti
din Târgovişte. Am jucat mult timp fotbal împreună,
mai mult la sală, fiind un tip robust, avea un şut
puternic.
Cu trecerea timpului a lăsat serile de glume de
la bloc, dedicânduse familiei sale, având doi copii
minunaţi, acum în pragul vârstei de 40 ani! Poţi
spune că eşti un om împlinit înconjurat de copiii tăi
şi soţie, când vii acasă de la muncă!
O veste năpraznică a venit în schimb, reprezentând un şoc pentru toţi cei din jur… ”Panda”
a fost diagnosticat cu “leucemie limfoblastică
acută”, având posibilitatea de a face o intervenţie
chirurgicală foarte costisitoare, într-o clinică din
afara ţării.
A început tratamentul cu citostatice, fiind
deja internat la Fundeni, unde poate efectua un
tratament de lungă durată… Costurile totale
aferente intervenţiei cât şi tratamentului pre şi post
operatoriu, se ridică la peste 200.000 de euro, sumă
care nu poate fi susţinută de familie şi apropiaţi…
De aceea, îndemn la solidaritate, o sumă ca aceasta

putând fi strânsă prin implicare colectivă!
Are nevoie acută şi de sânge! Orice grupă de
sânge donată, pe numele său, poate ajuta enorm!!!
Având în vedere că există o anumită procedură
privind transplantul de sânge, cei care intenţionează
să doneze sânge, vor lua legătura cu Mihaela

Florea, la numărul de telefon 0766.318.747.

Mai jos aveţi conturile unde puteţi dona,
mergând cu gândul că fiecare dintre noi putem
ajunge în astfel de situaţii… Sper din tot sufletul să
ieşi învingător, “Panda”…Ne vom strânge toţi la un
fotbal ca în vremurile bune! Capul sus, pumnul
strâns!
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