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Wreszcie przyszła, to widać, słychać i czuć. Słoneczniej, bardziej zielono, cieplej, radośniej. I to
dodaje energii do pracy i działań. Jeszcze więcej niż zazwyczaj. Razem z wiosną ? pora na
nowe pomysły, nowe realizacje, dalsze plany i zamierzenia.

Świeżo otwarty dział qchniaON od samego początku stał się bardzo popularny spotykając się
nie tylko z szerokim zainteresowaniem użytkowników, ale i twórczym odzewem, o czym
świadczą przesyłane przez Was przepisy, opisy, artykuły do tego działu. Cieszymy się
niezmiernie, ponieważ to jest to, co i tak robicie na co dzień, wkładając w to serce, starania,
przy okazji zaś ? dzielicie się z innymi swoimi sposobami na ciekawe posiłki. Tak naprawdę, to
jest WASZ dział, kawałek WASZEGO codziennego życia i zachęcamy z całego serca do
przysyłania jak największej ilości przepisów i porad kulinarnych. Codzienna dawka kulinariów
dobrze nam wszystkim zrobi.

Warto też przypomnieć, iż wielkimi krokami zbliża się II zjazd Fundacji Oswoić Los i portalu
damy-rade.org. Kołobrzeg oczekuje nas z końcem maja i naprawdę szykuje się wspaniałe
wydarzenie. Już wkrótce na skrzynki mailowe wszystkich potwierdzonych uczestników spłyną
szczegóły dotyczące tego niesamowitego spotkania. Czekamy niecierpliwie na nadmorską
przygodę, a Wy? :)

Trwają też przygotowania do czerwcowego koncertu w Krakowie na zaproszenie Fundacji Anny
Dymnej ?Mimo Wszystko?. W tamtym tygodniu opracowaliśmy scenariusz naszego
wystąpienia, wysłaliśmy go do Pani Ani, czekamy obecnie na szczegóły imprezy. To wielkie
wydarzenie i jednocześnie zaszczyt dla nas i już zaczynamy odczuwać lekkie podenerwowanie
i ekscytację, choć jeszcze miesiąc do chwili, gdy staniemy na krakowskiej scenie. 

W najbliższej przyszłości również plasują się plany poszerzenia składu redakcji i
współpracowników o osoby niepełnosprawne! Mamy już kilkoro kandydatów, z którymi
przeprowadzimy wkrótce rozmowy. Chcemy bowiem, by poza okazjonalnym pisaniem
artykułów, w naszej redakcji pojawiły się osoby niepełnosprawne, które będą prężnie i wydajnie
pracować przy czymś, co będzie dla nich pasją, powodem do radości a przede wszystkim
okazją do realizowania się i spełniania! To też wszak część naszej misji, którą konsekwentnie
realizujemy!

I na sam koniec informacja dla Was: planujemy w niedługim czasie do naszego sklepu
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internetowego wprowadzić koszulki, ale nie będą to koszulki zwyczajne. Owszem, wyglądać
będą najnormalniej w świecie, dostępne w różnych rozmiarach, jednak to, co je będzie
wyróżniać, to napisy na nich umieszczone! Wizualizację takich możecie zobaczyć poniżej,
natomiast haseł będzie na początek kilka ? do wyboru. I jeśli się sprawdzą ? ofertę będziemy
sukcesywnie powiększać. W związku z tym pytamy: jesteście zainteresowani? To może być
naprawdę niezła bomba w naszym kraju! Co Wy na to???

Czekamy na Wasze opinie i komentarze.

Pozdrawiamy wiosennie!

Redakcja
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