Din inima, pentru Gheorghe
Povestea unui tânar care se scrie azi

Un elev, într-o lupta nedreapta
Gheorghe Coroi este elev în clasa a XI-a la
Liceul Jean Monnet. Originar din Republica Moldova,
Gheorghe a castigat o bursă de studii din partea
statului român.
Și-a văzut de școală, și-a făcut prieteni și își
trăiește viața ca orice alt adolescent. În luna
decembrie a anului trecut, a fost diagnosticat cu
limfosarcom gastric cu adenopatii perigastrice, cu
invazie in mezocolonul și colonul transvers. I-a fost
făcută gastrectomie totală de urgență și alte
intervenții postoperatorii.

Acum, Gheorghe se află în Turcia pentru
chimioterapie. A finalizat prima cură de citostatice,
care a costat aproximativ 28000 de euro, sumă
achitată cu ajutorul sponsorilor de până acum. Mai
există o mică rezervă de bani, dar mai sunt necesare
încă 5 cure, fiecare în valoare de aproximativ 18000
de euro, fără a lua în calcul posibilele complicații și
necesitatea unor noi intervenții chirurgicale

Colegii lui Gheorghe,
o lectie de generozitate
Colegii lui Gheorghe au fost primii care s-au
implicat în strângerea de bani pentru el, organizând
diferite acțiuni. Cea mai ambițioasă dintre ele este să
joace într-un spectacol de teatru, iar accesul în sală
să se facă pe bază de donații pentru colegul lor.
Teatrul Nottara a acceptat să găzduiască
spectacolul elevilor la Sala Horia Lovinescu, astfel că,
în data de 7 martie, de la ora 19:00, câțiva dintre
elevii de la Jean Monnet vor juca spectacolul “Ce
înseamnă să fii onest” de Oscar Wilde, sub
îndrumarea actorilor Crenguța Hariton și Valentin
Corneanu.

Donațiile minime pentru participarea la
spectacol sunt de 20 de lei pentru copii și 40 de lei
pentru adulți, iar locurile pot fi obținute de la agenția
de bilete a Teatrului Nottara.

Ce puteti face voi?
1. Participați la spectacolul pus în scenă de colegii lui 3. Firmele pot redirecționa către Asociația VolunDar
de liceu, printr-o donație de 40 de lei pentru Gheorghe o parte din impozitul pe profit, fără costuri
(20 de lei în cazul copiilor)
suplimentare. Detalii și contractul de sponsorizare
AICI.
2. Donați direct în contul Asociației VolunDar, care l-a
sprijinit și până acum cu strângerea fondurilor:
4. Distribuiți povestea lui Gheorghe pe rețele de
socializare. Cu cât află mai multe persoane despre
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cazul lui, cu atât suma necesară va fi strânsă mai
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Împreuna, putem încerca sa scriem un final fericit pentru
povestea lui Gheorghe!

Multumim!

