ni gör sjuka barns drömmar till verklighet
Ni är ett av de generösa företag som bidrar med stöd till vårt arbete. Utan era gåvor skulle vi inte
kunna fortsätta förverkliga drömmar för barn och unga med svåra sjukdomar och diagnoser.
Hittills i år har Min Stora Dag redan genomfört 2944 Stora dagar för barn mellan 4-18 år. Vi vill
tacka för ert stöd och berätta lite om hur det gör skillnad.

”Jag har varit sjuk jättelänge”
9-åriga Tella önskade sig först en likadan klänning som Disneyfavoriten Elsa i filmen Frost - men när hon förstod att hon fick
önska sig vad hon ville var det bara ett möte med idolerna Samir och Viktor som gällde! Vid tre års ålder konstaterades att Tella
har neurofibromatos typ 1 som orsakar en rad följdsjukdomar. Hon har diagnosen adhd och har nyligen avslutat en två år lång
behandling mot en hjärntumör. Idolen Viktor har blivit en än större förebild, då han liksom Tella lever med ADHD och har varit
öppen med sin diagnos. Se filmen >

”Det är inte bara barnet som är sjukt utan alla blir drabbade
i en familj...”
Se och hör 10-åriga Antons mamma berätta vad en paus från vardagen
faktiskt betyder. Anton såg landslaget Tre Kronors ispass och träffade
favoritspelaren Henrik Lundqvist i september. Anton har en jobbig diagnos
som heter Analatresi, som påverkar vardagslivet väldigt mycket. Se filmen >

Specialprojekt som skapar guldkant
Under nästa år fortsätter vi göra fler aktiviteter som ger kraft och arbetar nu än mer med att inkludera barn och unga med NPF,
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, och/eller psykisk ohälsa. Under hösten har vi skickat ut drygt 200 aktivitetspaket till
barn som lever med någon eller flera NPF-diagnoser. Paketen har innehållit entrébiljetter till bland annat badhus, nöjespark eller
annat äventyr och ibland även resor och övernattning.
Stort tack för ert fortsatta stöd och för att ni är med och gör skillnad!
Varma hälsningar,

Hélène Benno,
Generalsekreterare

