


Aljaž in Tony Cetinski, junija 2015

˝Mami, ali bo kmalu šest? A` si vzela
zapestnico za Tonyja?˝ … je Aljaž
spraševal mamico v težkem
pričakovanju na srečanje z njegovim
najljubšim pevcem, Tonyjem
Cetinskim. Po srečanju so bile Aljaževe
besede sledeče:˝"Hvala, mami. Vse je
bilo tako, kot sem si predstavljal. Tony
je zabaven in veliko se smeji.˝



Nik in Dejan Vunjak, oktober 2016

Štiri in pol leta star Nik je, nič hudega
sluteč, sedel s starši in vzgojiteljico, ko se je
v sobi prikazal Dejan. In to ne „kr en“
Dejan, ampak pevec Dejan Vunjak, ki ga Nik
takoooooo zeloooooo  rad posluša.
Skupaj sta zapela, se poveselila in se
predvsem fino imela. 



˝Saj to je pa en čisto nor dan!˝je rekel 
Lan januarja 2017, ko se mu je uresničila 
skrita želja. Obiskal ga je nihče drug kot 
Denis Avdić. Ko je bila Denisu zaupana 
želja dvanajstletnega Lana, je bil takoj 
pripravljen na sodelovanje. Rekel je le: 
˝Pozdravljeni, jaz sem seveda ZA.˝ In 
zgodilo se je še eno srčno druženje na 
en čisto nor dan. 

Lan in Denis Avdić, januar 2017



Med praznovanjem trinajstega rojstnega
dne smo Nika presenetili z voščilnico, torto
in poletom s helikopterjem, ki si ga je tako
srčno želel. Nik je po poletu napisal:
˝Občutki med oblaki ob pogledu na
neokrnjeno naravo pod nami so bili
fenomenalni. Sedeti ob pilotu pa je bila za
mene posebna čast. Pokazal mi je, kako
delujejo aparature, kar mi je bilo res zelo
zanimivo. Težko opišem vse prelepe
občutke, ki sem jih pri tem doživljal.˝

Posebna zahvala za izvedbo dobrodelnega
poleta podjetjema: Goopti d.o.o. in Flycom
d.o.o.

Nik in polet s helikopterjem podjetja Flycom, junij 2017



Ana in Saška Lendero, novembra 2017

Pogumna dvanajstletna Ana je napisala:
˝Sem popolnoma odvisna od tuje pomoči,
tako pri hranjenju in higieni, kot pri učenju,
a sem vesele narave in zelo rada poslušam
glasbo ter pojem ob gledanju videospotov
na YouTube.˝ Ko jo je na domu obiskala
Saška Lendero, se je uresničila njena srčna
želja. Ana pozna Saškine pesmice in ta lepa
izkušnja je ostala v Aninem srčku z njo čez
noč v naslednje dni.


