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Ildsjælen Bonnie Rita Andersen Hent PDF Dette er en bog om at bruge sine drømme som rettesnor i
tilværelsen og med en ukuelig viljestyrke prøve at styre sin skæbne i den retning man ønsker.

Ene kvinde forfulgte Bonnie Rita Andersen sin drøm, om at skabe et sted for børn med livstruende
sygdomme.

Det krævede en kæmpe indsats at trænge igennem det officielle Danmark og få midlerne og ressourcerne til at
opbygge Børnecentret SIV, som med sin utraditionelle tilgang skabte overskrifter i alle landets medier.

Bonnie arbejdede i en kommune hvor hun hjalp familier med alvorligt syge børn og oplevede, at der i den
grad manglede et sted, hvor der blev fokuseret på at blive rask i stedet for at være syg.

I årevis brugte hun al sin fritid, alle sine feriedage og sine egne midler på at råbe politikere op, finde det
rigtige sted, finde bestyrelses-medlemmer og sponsorer. Men ikke alle respekterede hendes livsværk.

Denne historie om kvinden med en vilje af stål, inspirerer dig til at forfølge din egen drøm. Tro på det, gør
det, lyt til din indre stemme.
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