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Novēlu visiem Vanagiem, visām Vanadzēm, un visiem tautiešiem priecīgus Valsts svētkus! Tev
mūžam dzīvot, Latvija!
******************************************************************************
Šogad, 28. decembrī, Daugavas Vanagi atskatīsies uz 75 ražīgiem darbības gadiem, kopš bijušie
leģionāri dibināja organizāciju Zedelgemas gūstekņu nometnē, Belģijā. Diemžēl, COVID-dēļ,
apvienībām visticamāk nebūs iespējas svinēt šo nozīmīgo pagrieziena punktu klātienē. To
atzīstot, DV ASV zemes valde ir nolēmusi izveidot un izplatīt svētku video, piedaloties vairākām
apvienībām. Ir plānots izsūtīt video pirms Ziemassvētkiem. Liels paldies visiem, kas piedalījās
video satura piegādē un tā tapšanā.
******************************************************************************
Jau ilgus gadus DV ASV ir atbalstījuši Latvijas Audžuģimeņu biedrību (LAB) - mūsu ziedojumi
ir devuši LAB iespēju palidzēt audžubērniem 200 ģimenēs, Latvijā. DV ASV zemes valde
saņēma sekojošo pateicību no LAB vadības:
Labdien mīļie Daugavas Vanagi!
Nu jau noslēdzam skolas akciju un šajās dienās ierodas pēdējās ģimenes, lai saņemtu palīdzību.
No visas sirds vēlamies Jums pateikties par sniegto atbalstu. Mēs pievienojam nedaudz foto par
šīs akcijas norisi.

Mk Media žurnālisti paši uz savu iniciatīvu izveidoja reklāmas sižetu par skolas akciju, kuru
raidīja Reģionālās TV. Pievienojam šo saiti, lai arī Jūs varētu iepazīties ar vienu no mūsu
biedrības ģimenēm.
https://failiem.lv/u/e7pfh2e5
Es vēlos padalīties ar savu piedzīvoto- bijām izbraukumā pie audžuģimenēm un šajā tikšanās
reizē pie manis pienāca klāt 8 gadu vecs puisēns un pieliecies pie manis klusi vaicāja: "Tu esi
mūsējā? " Tas mani ļoti uzrunāja.... man tagad visus labos draugus, kas sniedz atbalsta roku
gribas saukt par "mūsējiem". Mēs būtu ļoti priecīgi , ja arī nākotnē Jūs būtu " mūsējo komandā
", lai iepriecinātu šos bērnus un dotu ticību labajam.
Mēs jau tagad domās esam Ziemassvētku gaidās, lai veidotu skaistu svētku pasākumu šiem
bērniem ar Sala vecīti, dāvanām un citiem pārsteigumiem.
Vēlreiz mīļš paldies Jums!
Ilze Golvere
Latvijas Audžuģimeņu biedrības vadītāja
Sirsnīgs paldies visiem ziedotājiem - turpināsim atbalstīt šos bērnus lai viņu dzīves būtu
atvieglinātas.
Daugavas Vanagi, sasauksimies!
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