EEN MISSIE MET EEN GOUDEN HART!
SEKA DOBRIC, 45 jaar, Bosnische, ex Misses Globe Belgium,
mama van 2 schitterende zonen,
… EEN MISSIE MET EEN GOUDEN HART!
Toen Seka in 2008 de titel van Mrs Globe Belgium in de wacht sleepte,
deed ze zichzelf en Vlaanderen een grote belofte: ze zou nooit vergeten waar ze vandaan
komt: een arm gezin zonder vader uit Bosnië, Sarajevo… een land geteisterd door oorlog en
armoede. Seka beloofde om diegene die het ergst getroffen werden door de oorlog, namelijk
de kinderen, te helpen.
Ze besloot om de kinderen (van 0 tot 15 jaar) uit het Bosnische weeshuis Dom-Porodica in
Zenica (nabij Sarajevo) te steunen, en dat is nog steeds een ware missie voor haar.
Ondertussen ging de ex-Miss al meermaals op bezoek bij deze Bosnische weeskinderen.
Ze heeft reeds een vzw op touw te gezet (vzw SEKA) met de bedoeling geld in te zamelen om
de (hogere) studies van kansarme kinderen te kunnen betalen, iets wat deze kinderen ook op
langere termijn betere vooruitzichten moet garanderen want een goede opleiding en diploma
zijn van levensbelang om uit hun slechte levensomstandigheden te raken.
Ter plaatse kon ze al enkele malen een lach toveren op de gezichten van deze 200
weeskinderen, die echt van een minimum moeten (over)leven: Die fijne geschenkjes met kerst
en nieuwjaar en onvergetelijke daguitstapjes dankzij de inzet van Seka en toch al enkele
anderen, doen écht die kindersnoetjes stralen!
Enkele gulle sponsors zorgen er reeds mee voor dat deze weeskinderen al enkele korte maar
onvergetelijke, intense momenten van geluk kenden!
Het grootste deel sponsorde haar bedrijf DL Vochtbestrijding zelf (reiskosten, excursies, eten, …),
(kijk ook op http://www.sekadobric.com/pages/artikels.php) het andere deel werd mogelijk
dankzij
- een veiling die Seka organiseerde ten voordele van deze weeskinderen die €2.000 opbracht,
- KBC Hasselt die gul sponsort met schoolmateriaal en speelgoed,
- Essers Transport die gratis het transport tot Zenica verzorgt van de geschonken goederen,
- en JBC die pakketten met kleding , petten, rugzakken, pennen, … schenkt
Meer foto’s vind je terug op http://www.sekadobric.com/pages/fotos/visiting-the-children-inzenica.php
Op 11 juli 2012 vertrekt Seka weer richting Dom-Porodica om er 2 dagen te zijn.
Ter plaatse zal ze geïnterviewd worden door 14 journalisten: TV, radio en geschreven pers.
Ik ben er van overtuigd dat dit je niet onberoerd kan laten, dus, beste pers/potentiële sponsor,
laat aub iets van je horen en geef dit initiatief een plaatsje in je magazine en/of in je hart!
Wij zijn zeker nog op zoek naar speelgoed, pampers, babyvoeding, medicatie, (baby)kledij en
centjes ... Schenk aub wat je kan. Deze kinderen hebben werkelijk niets en we willen ze helpen
om ze een betere toekomst te kunnen geven!
Alles is welkom!!

Dank bij voorbaat, namens Seka, mezelf en de 200 kindjes van weeshuis DomPorodica!!!
Joyce De Troch

Hoe kan ik helpen?





Word lid van VZW SEKA DOBRIC door storting van 95€
Schenking van een donatie op de rekening nr. vzw “SEKA” met vermelding van uw
naam en ref. “MISSIE MET EEN GOUDEN HART”
Sponsoren van studie een kind, neem hiervoor contact met Seka via 0486/296979 of
sd@sekadobric.com
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