
 2018יוני 
 לעמותת אנוש וספציפית למילם,

 לכל יוזמי ומארגני כנס המשפחות והפועלים בתוכו!
  

 תודה רבה!
 השתתפתי השנה לראשונה בכנס המשפחות בנצרת. היתה לי חוויה נהדרת.

 הרגשתי ששמו אותנו במרכז, במקום הראשון. ובלב חפץ.

 הכנס היה ממקום מאוד מכבד. 

 הרגשתי שנתנו לי מתנה.

 ואני, קיבלתי את המתנה.

  

 עשיתם ועמלתם למעננו בני המשפחה, הרגשתי בזה, וזה היה ניכר בכל. 

 תודה רבה לכל עובדי מילם והמנחים, שעשו רבות, היו מעורבים והיו שם פשוט בשבילנו.

תודה מיוחדת לך סילביה אזולאי, שהקסמת אותי באישיותך המפרגנת ובכושר הארגון והחיבור שלך 
 המרצים, אנשי הצוות והמשתתפים. עשייתך, שליחות.בין 

 ישר כח לכולכם!

 

* וכמובן תודה רבה למשרד הבריאות, שהכנס היה בחסותו ובזכותו העלות היתה שווה לכל נפש, 
 ואיפשרה לאנשים באשר הם לקחת בו חלק.

  הלוואי תצליחו להרחיב את המעגל לעוד ועוד מעגלים.

  

ים היו מעניינים, מפגשי השיח בקבוצות היו נחוצים. כך הכרנו יותר האווירה היתה עוטפת, התכנ
 מקרוב את בני משפחתנו מ"משפחת אנוש" ויכולנו לשתף.

ממש רואים שהושקעה מחשבה בארגון ובמילוי התוכן, והאיכפתיות וההשקעה הורגשה לאורך כל 
 השהות והמעבר מפעילות לפעילות.

  

 ולכם בני משפחה,

 לקחת חלק, להשתתף.  אני ממליצה בחום.

 ספרו להורים, ספרו לאחאים ולבני הזוג.

 ראיתי ופגשתי אנשים בשלל גילאים, ולתחושתי בעיקר הורים. אבל, זה בשביל כולנו.

אני למשל אחות למתמודדת ולמתמודד, ורק בשנה האחרונה הצטרפתי לפעילות מילם. התחלתי 
 ת תמיכה לאחים מתמודדים.בשיחות אישיות וממש בימים אלו אנחנו בסיום קבוצ

ההשתתפות בקבוצה זה אחד הדברים היותר טובים שקרו לי בשנה האחרונה. והכנס, היה מתנה 
 נפלאה בדרך. 

  

אשתף שבאתי לכנס ובלי הרבה ציפיות. חשבתי אשמע הרצאות מעניינות, אפגוש אנשים )ואחפש 
 את עצמי בין לבין..(. אז היה גם זה, והרבה מעבר. 

הכנס היה מושקע )והייתי בכנסים טובים בימי חיי(, ההרצאות והפעילויות היו מגוונות ומעניינות, היו 
 מעגלי שיח בהנחיית עובדי מילם ובני משפחה מומחים מניסיון, 

פגשתי אנשים מעניינים וכאלו שאחרת לא הייתי פוגשת ואנחנו "באותה סירה", היו פעילויות בידור 
  פת של מלון מפנק, נוף נהדר ואוכל מצויין, שרק הוסיפו לתחושה המפנקת. משחררות, והיתה מעט

  : -יומיים של חופש והטענת אנרגיות, יצאתי מלאה תרתי משמע )

 היה מדהים ולשנה הבאה כבר אגיע בשקיקה.

  

 :-אני זכיתי. מזמינה גם אתכם)

 שלכם, לילי. ב. 

 


