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spectacol caritabil, având ca scop strângerea de fonduri pentru a o ajuta
pe Cristina Daniela Hășmășan, în vârstă de 17 ani, afectată de o boală, cu
un prim diagnostic necruțător.

Organizatorii au fost Consiliul Elevilor și conducerea Grupului Școlar Industrial
„Mathias Hammer“ și CS Sport Star Anina, cu sprijinul primăriei locale. Iar efectul
acțiunii a fost pe măsură. Localnici, dar și reprezentanți ai unor instituții din Caraș-

Severin și-au manifestat toată disponibilitatea pentru susținerea tinerei. Dar,
implicarea cea mai consistentă a aparținut Asociației de Caritate Il Giocattolo din
Italia, recunoscută pentru susținerea unor proiecte în Anina.
Ei bine, președintele acesteia, Gianluca Farina, împreună cu Irina Țurcanu și
Florentina Demetrovici, au răspuns invitației noastre și ne-au oferit vești dintre cele
mai bune despre starea de sănătate a Cristinei.
„În primul rând vreau să vă spun că Daniela Cristina Hășmășan se simte bine și s-a
întors la școală, a precizat domnul Gianluca. Acesta este lucrul cel mai important
pentru noi. A fost operată la Timișoara de dr. Virgil Musta, un om cu inimă mare.
Intervenția chirurgicală nu a fost ușoară. A urmat un program riguros de
recuperare, un tratament intensiv pe care noi l-am susținut la modul cel mai serios.
Și ne bucurăm că acum este bine. După cum se știe, scopul nostru în România este
de a ajuta acolo unde este necesar. Să înfruntăm problemele tinerilor, să susținem
cazurile particulare“.
Taguri: anina, caras severin, Daniela Cristina Hasmasan, Gianluca Farina, il
giocattolo
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