DRAMATYCZNA WALKA O ŻYCIE KAJTKA BEZ TERAPII CZEKA GO TYLKO CIERPIENIE I ŚMIERĆ

Kajetanek Maciejowski
to 2,5 letni mieszkaniec Jaworza, nasz mały parafianin, który jest chory na bardzo rzadką chorobę
genetyczną Canavan. Jest to ciężka, degeneracyjna choroba ośrodkowego układu nerwowego. W
jej przebiegu dochodzi do zwyrodnienia istoty białej i szarej mózgu, które wspólnie budują
ośrodkowy układ nerwowy.
„Kajetanek jest całkowicie zależny od nas, nie siedzi, nie chodzi, nie mówi. Mimo cierpienia,
silnej spastyczność i przykurczy mięśni jest cudownym, pogodnym chłopczykiem. Wiele rozumie,
natomiast nie potrafi tego okazać w taki sposób, jak zdrowe dziecko. Uwielbia się wygłupiać, jego
starsza siostra, to jego oczko w głowie!” – mówią Rodzice Kajtka

Z czasem, choroba odbierze mu wszystko. Dzieci z Canavanem żyją w przedziale od 3 do 10 lat,
bardzo cierpią. Chłopczyk został zakwalifikowany do leczenia w Dayton Children's Hospital w
Stanach Zjednoczonych. Koszt leczenia jest jednak ogromny:
„Życie naszego synka wyceniono na prawie 5 000 000 zł. Kwota nieosiągalna dla nas, Rodziców.
Marzymy o tym, by żył, by mógł poznać świat od tej lepszej, piękniejszej strony, by mógł
doświadczyć tego, co jego rówieśnicy, a co na ten moment zabrała mu choroba.
Wierzymy, że los naszego synka nie będzie Państwu obojętny, bez Państwa pomocy nie uratujemy
naszego dziecka.
Z całego serca prosimy o pomoc.
Rodzice Kajetanka, Barbara i Szymon Maciejowscy”


Kajetan jest podopiecznym Fundacji’ Serca dla Maluszka”.
Można wpłacać pieniądze na konto

Dla przelewów krajowych:
Fundacja "Serca dla Maluszka"
ul. Kowalska 89 m.1
43-300 Bielsko-Biała
Bank Millennium S.A.
85 1160 2202 0000 0001 9214 1142

Dla przelewów zagranicznych:
Fundacja "Serca dla Maluszka"
PL 85 1160 2202 0000 0001 9214 1142
Bank Millennium S.A.
ul. Stanisława Żaryna 2 A
02-593 Warszawa, POLAND
Kod SWIFT banku: BIGBPLPW

W tytule przelewu prosimy wpisać: 699 Kajetan Maciejowski




Zbiórka prowadzona jest również przez Fundację Siepomaga –
Fundacja Siepomaga

Tytułem: 27484

Pl. Władysława Andersa, 36 – 894 Poznań
89 2490 0005 0000 4530 6240 7892
IBAN: PL89249000050000453062407892
Kod BIC/SWIFT: ALBPPLPW

Kajetan Maciejowski
darowizna

Losy Kajetanka można śledzić na fanpage’u fb „Walka Kajetanka, pomóż mi pokonać
Canavana”, oraz brać czynny udział we wsparciu na grupie licytacji na fb „Oktagon
Kajetanka – ZNOKAUTUJEMY śmiertelnego Canavana.”

