
Gânduri și cuvinte de mulțumire de la elevii bursieri din jud. Botoșani

 "De fiecare dată când primesc bursa sub forma tichetelor am impresia ca e prima oară și de

fiecare dată mă încearcă aceeași emoție. Vreau să vă mulțumesc pentru că oferiți acest ajutor

persoanelor ca noi, care avem nevoie de un suport material în plus. În fiecare lună, tichetele

au ajuns în familie, iar mama a cumpărat cele necesare, în mare măsură alimente. Vă

mulțumesc pentru ajutorul oferit și sper ca bunătatea să vă fie răsplătită!" (Andrei Hrițuc,

elev, cl. a XII-a, C.N. Mihai Eminescu - Botoșani)

 "Vă mulțumesc din suflet pentru această bursă – de care am beneficiat în anul școlar

precedent – bani/tichete care mi-au fost de un real folos, pentru diverse nevoi personale, dar

mai ales pentru familia mea. Vă doresc, ca prin bunătatea lui Dumnezeu, binele pe care mi-l

faceți să vi se întoarcă și să vă bucurați așa cum și eu mă bucur de pe urma acestei burse."

(Adelina Hrițuc, studentă an I, Universitatea Tehnică, absolventă a C.N. Mihai Eminescu -

Botoșani)

 "Consider că această bursă este un foarte bun sprijin, dar și o încurajare imensă deoarece cu

ajutorul acestor bani pe care îi primesc lunar reușesc să-mi achiziționez lucruri necesare vieții

de zi cu zi, dar și din cele folositoare în viața de elev-licean. Acum am posibilitatea să îmi

cumpăr toate cele necesare pentru a învăța, cu gândul că am șansa de a-mi construi un viitor

sigur, iar pentru acest lucru mulțumesc Mitropoliei Române Ortodoxe din Germania."

(Oana, elevă cl. a XII-a, C.N. Mihai Eminescu - Botoșani)

 "Este atât de încurajator să simți că sunt oameni care îi sprijină pe cei care doresc să învețe și

să se pregătească pentru viitor. Este plăcut gândul că alții își consumă din timpul și resursele

lor materiale pentru mine, încurajându-mă să muncesc mai mult, să învăț mai bine. Vă

mulțumesc pentru ajutorul acordat!" (Alexandru, elev, cl. a XII-a, Colegiul Tehnic -

Botoșani)

 "Prin această simplă scrisoare vrem să vă aducem un semn de recunoștință și mulțumirile

noastre pentru ajutorul pe care ni l-ați oferit prin bursa acordată de dumneavoastră.

Cuvintele nu pot exprima cu adevărat bucuria pe care ne-o faceți. Cu respect, Mihai, Sebi și

Adina Popescu, Școala Oneaga-jud. Botoșani"



 "Sunt Pandel Maria-Diana și sunt elevă în clasa a V-a la Școala nr. 11 din Botoșani. Vreau să

vă mulțumesc pentru acest ajutor și mă rog seara când îmi spun rugăciunea să vă dea

Dumnezeu sănătate și să ajutați cât mai mulți copii. Vă mulțumesc frumos!"

 "Sunt Pandel Alexandru constantin din Botoșani, elev în clasa a VIII-a la Liceul Sportiv, cu

profil – fotbal. Îmi place ceea ce fac, dar de multe ori părinții nu dispun de resurse materiale

să-mi cumpere echipamentul necesar. De aceea, ajutorul dumneavoastră a venit atunci când

părinții aveau mare nevoie de bani și acum au reușit să-mi cumpere echipamentul pentru

școala și alte lucruri. Pentru aceasta, vă mulțumesc dumneavoastră și tuturor oamenilor cu

suflet mare care se gândesc la copii ca noi și ne oferă acest ajutor!"

 "Mă numesc Corduneanu Mariana și sunt mama a două fetițe, Anastasia și Petronela, care au

beneficiat de bursa socială trimisă de dumneavoastră pe parcursul anului școlar 2013-2014.

Doresc să vă mulțumesc din suflet pentru sprijinul oferit, care ne-a fost de un real folos,

ținând cont de beajunsurile financiare pe care le avem și de faptul că locuim într-o zonă

defavorizată, fără a avea o sursă de venit permanent. Dumenezeu să vă răsplătească

bunătatea și dragostea! Cu recunoștință, Corduneanu Mariana"

 "Mă numesc Cibotariu Adriana și sunt elevă la Școala Gimnazială nr. 1 – Concești. Sunt unul

din copiii care se bucură de bursa pe care o acordați. Vreau să vă mulțumesc pentru acest

ajutor nesperat pentru mine și familia mea. Eu vă pot spune că mă străduiesc să am rezultate

bune la școală și vă promit că o să încerc să fac mai mult. Eu cu familia mea vă mulțumim, vă

urăm multă sănătate și ne rugăm pentru dumneavoastră."

 "Mă tot gândesc și încerc să găsesc cuvintele potrivite pe care le-aș putea adresa în semn de

mulțumire. Constat însă că ele nu sunt de ajuns și nu ar putea niciodată înlocui efortul și

sprijinul dumneavoastră. Dar recunoștința este firească și omenească, iar un simplu

MULȚUMESC rostit sincer și din tot sufletul ar fi una din căile prin care pot să-mi exprim

bucuria că mi-ați fos alături. A mai trecut un an școlar în care am simțit din plin sprijinul din

partea dumneavoastră. Pentru că viața ne învață de toate: să zâmbim, să plângem, să

mulțumim, să continuăm, să fim puternici. Am învățat astfel să mă descurc, să mă bucur de

lucrurile mărunte și să mă mulțumesc cu cât am. Vă muțumesc din suflet tuturor și vă urez

multă sănătate! Cu multă stimă, Timiță Ilinca – cl. a VIII-a, Școala nr. 1 – Concești, jud.

Botoșani"








