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Nutricia’nın koşulsuz katkılarıyla

Enes Kılıç · Sivas
“Kamp eğitici, öğretici ve eğlenceliydi. Buradaki
arkadaşlıklar ve dostluklar çok güzeldi, gerçekten çok
mutluyum.”

İsmail Yavuz · İzmir
“Farklı şehirlerden arkadaşlarım oldu, telefon-tablet ve TV
olmadan zamanın nasıl geçtiğini anlamadım. Yemekleri çok
beğendim, aşçılara ve tüm koçlara teşekkür ederim.”

Beyza Nur Yazıcı · Artvin
“Buraya geldiğimde kendimi tek zannetmiştim ama
burada çok değişik ve güzel bir hayatım oldu, seneye
yine gelmek isterim.”

Özge Aynalı · İzmir
“Yeni arkadaşlar edindim, yemekler çok
güzeldi, Figen Hanım’dan bilgi aldığım için
mutlu oldum.”

Doğukan Samet · Ankara
“Çok eğlendim, büyüyünce koç olmayı
düşünüyorum. Yemeklerin hepsi güzeldi, özellikler
makarna ve pudingler.”

Nilay Bakır · Sivas
“Koçlarımız çok iyi, bize annemizin ve babamızın
yokluğunu hissettirmediler. Bu kampı
düzenleyen herkese çoook teşekkür ederim.”

Aslı Vatansever · İstanbul
“Hastalığım hakkında pek çok bilgi edindim, her
şey bize özel yapılmış, PKU kampına çok teşekkür
ediyorum.”

Süeda Gümüş · Sivas
“Bu kampa bir daha gelmek istiyorum, burda
pasta bile yapıyorlar. Bu fikri düşünüp bizi
kampa getirenlere çok teşekkür ederim.”

Zerrin Uçaroğlu · Gaziantep
“Koçlardan çok memnunuz, biz PKU’lu çocukların
1 haftalığına bile olsa yüzümüze hiç hüzün gelmesini
istemediler, hep güldük. Biz PKU’lu çocukların hep
yüzleri gülecek, gülümseme hiç eksik olmayacak.”

Kübra Altıntaş · İstanbul
“İyi ki bu kampa geldim, hayatım iyi yönde
değişecek. Hep kendimi yanlız hissederdim,
bu kampta ilgi bizim üzerimizdeydi.”

Burakcan Sürmeli · Bursa
“Birgün koç olup herkese bu hastalığın
güzel bir şey olduğunu anlatmak isterim.
‘PKU’lu Kampçılar Uludağ’da.”

Sertap Eğri · Çorum
“İyi ki bu kampa gelmişim, her yıl olsa gelmeye çalışırım,
herkesin kendine güveni daha çok arttı.”

Zeliha Çiftçi · Şanlıurfa
“Kampı çok sevdim, hem eğlendik hem de öğrendik.”

Betül Çoban · Adana
“Bütün arkadaşlarımı bu zamana gelene kadar diyetlerini
aksatmadıkları için tebrik ediyorum. Aşçıların ellerine sağlık.”

Yasemin Karagüney · İstanbul
“Normalde kendimi farklı hissederdim, ama burada
böyle değil. Koçlarımız bile bunun bir hastalık olmadığını
ve herkesin başına gelebileceğini öğretti. Bundan sonra
fenilketonüriyi anlatırken asla utanmayacağım.”

Büşra Ay · Konya
“Buraya gelmeden önce korkum vardı, kampta o korkuyu
yendim. PKU kampını hazırlayan Deniz Hanım’a ve
hocalarımıza teşekkür ederim.”

Yelda Çavuşgil · Adana
“PKU hastası olan benim durumumda olan
arkadaşların olduğunu görmek beni çok mutlu
etti. İnşallah bu kamplar daha fazla yapılır.”

İdil Ergin · Ankara
“Koçlar çok ilgili ve enerjikti, ilk karşılama
çok iyiydi. Konferanslar çok faydalıydı.”

