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Voorwoord.

Bericht van Ligia.

Na 20 jaar trouwe dienst hebben we
besloten dat de opmaak van de
nieuwsbrief en het logo best wel
eens een opfrisbeurt mochten
hebben: het resultaat ligt voor u.
Aan het doel van de nieuwsbrief zal
weinig veranderen: u als ondersteuner
informeren
over
het
prachtige project Casa Rafa. Deze
keer met een ontroerend verhaal
over de 6-jarige Anamaria en de
gedwongen zoektocht naar een
nieuwe kokkin.

Ik wil deze keer iets vertellen over Anamaria. Zij is een meisje van 6 jaar oud
(foto hieronder) en zij heeft de hulp van Casa Rafa hard nodig. Ze woont
samen met haar opa en oma in een verlaten huis - meer een woonwagen aan de rand van Mosnita Veche. Haar ouders hebben haar verlaten en opa en
oma zorgen nu voor haar.
De omstandigheden waarin het
meisje Anamaria en grootouders
wonen
zijn erg armoedig, het
meisje heeft geen eigen slaapkamer
en geen eigen bed, geen plek waar
ze huiswerk zou kunnen maken en
er is geen geschikte plek voor
persoonlijke hygiëne.

Scholenactie voor Roemenië.
Zoals elk voorjaar, is er ook nu weer
een levensmiddelenactie op basisscholen. Dit jaar doen er 5 scholen
mee: De Great Haersmaskoalle in
Oudega, De Grûdslach ook in
Oudega, De Gielguorde in de Tike,
It Maitiidslibben in Opeinde en Het
Anker in Drachten. Deze scholen
hebben allemaal al vaker actie
gevoerd voor ons project en daar
zijn we erg blij mee. De actieweek is
van 7 – 11 maart, de week na de
voorjaarsvakantie. Wij wachten met
spanning
af
hoeveel
levensmiddelen, kleding en schoenen de
kinderen zullen meenemen voor de
kinderen van Casa Rafa.
Het Anker in Drachten doet al meer
dan 20 jaar mee en ze hebben nu
besloten ons project te ‘adopteren’,
wat inhoud dat ze extra acties willen
organiseren. Ligia en Livia Silasi
sturen regelmatig verhalen over de
kinderen, die de school plaatst op
hun website, om zo de kinderen en
hun ouders te betrekken bij het wel
en wee van Casa Rafa. Vrijdag 17
maart organiseert de school een
sponsorloop voor Casa Rafa en
houden ze ook een verkoop van
zelfgemaakte spullen.

voor de kinderen en het personeel,
is ziek geworden en ze kan niet
meer komen. Nu hebben we geen
kokkin meer, een heel onplezierige
situatie. We hebben een vrouw
nodig die van onze kinderen kan
houden en die we aan kunnen
nemen als kokkin. Tot die tijd heb ik
afgesproken met een vriendin van
mijn moeder dat zij eten maakt voor
ons. Zij wil dit graag doen, maar
alleen voor de maand januari. Mijn
moeder gaat nu elke dag naar
Timisoara om bij die vriendin een
pan eten te halen. Ik heb binnenkort
een gesprek met een mevrouw van
onze kerk die geïnteresseerd is om
onze kokkin te worden. Wij hopen
dat dit probleem opgelost gaat
worden. We laten het jullie weten.
Dank voor alles wat jullie doen voor
ons. God zegene jullie!
Ligia Silasi.

Een
buurvrouw
heeft
ons
geïnformeerd over de situatie van
Anamaria. Wij hebben de nodige
papieren klaar-gemaakt om haar bij
ons in Casa Rafa te kunnen
opvangen. Op dit moment zijn er 33
kinderen bij Casa Rafa. Het meisje
is heel blij en dankbaar dat ze naar
ons kan komen. Wij zijn ook blij dat
het ons gelukt is om haar te helpen.
Nog een verhaal over het personeel
van Casa Rafa. Laura (foto rechts)
die al 2 jaar dagelijks het eten kookt
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Verjaardagen op Casa Rafa.

Wintertransport.

Op Casa Rafa worden de verjaardagen van de kinderen niet
vergeten. Zodra er weer een aantal
kinderen jarig zijn geweest, wordt
door de leiding een mooie taart
gemaakt en worden de jarige
kinderen in het zonnetje gezet. Elke
keer weer een feest voor de
kinderen van Casa Rafa!

Inmiddels hebben veel families en
kinderen weer goede winterkleding
uitgezocht die in vele zakken met
het novembertransport in Mosnita
was aangekomen. Altijd weer een
zeer
welkom
en
dankbaar
'geschenk'.
Veiligheidsmaatregelen.

Opbrengst acceptgirokaartactie.
In de nieuwsbrief van afgelopen
december hebben we de lezers van
de nieuwsbrief gevraagd weer mee
te doen aan de jaarlijkse acceptgirokaart actie. De opbrengst was weer
ontzettend mooi: ruim € 2.000. Dit
bedrag is inmiddels overgemaakt
aan
Casa
Rafa
voor
de
wintervoorraad hout. Waarschijnlijk
biedt het ook ruimte om een deel
van de extra kosten te betalen die
gemaakt moesten worden als
gevolg van de aangescherpte
veiligheidsmaatregelen (zie verderop in deze nieuwsbrief). Alle
deelnemers aan deze actie ontzettend bedankt voor uw gift, letterlijk
en figuurlijk ‘hartverwarmend’.

De brand die eind oktober in een
disco in Boekarest woedde, heeft
over heel Roemenië veel impact
gehad en geleid tot aanscherping
van veiligheidsmaatregelen. Ook in
het gebouw van Casa Rafa is een
inspectie uitgevoerd, met als gevolg
dat recent een aantal aanvullende
veiligheidsmaatregelen zijn getroffen.
Er
is
een
brandmuur
aangebracht tussen het gebouw en
het ketelhuis (de CV ketel is
houtgestookt). Er zijn nieuwe
brandblussers aangeschaft, er is
betere vluchtroute naar buiten
gecreëerd en er wordt nu jaarlijks
een ontruimingsoefening gehouden.
Nieuws uit de Werkgroep.
Tijdens onze werkgroepvergadering

in januari is Jaap de Vries in het
zonnetje gezet in verband met zijn
aftreden als voorzitter en afscheid
van de werkgroep. Jaap ontving van
de werkgroep een herinneringsmap
met daarin bijdragen van de
werkgroepleden, een mooie bos
bloemen, én hij werd tot erelid van
de werkgroep benoemd.
Waarom Jaap ruim 25 jaar geleden
gevraagd werd als lid van de
werkgroep? Op basis van zijn
ervaring
en
kwaliteiten
als
stuwadoor: het efficiënt laden van
bestelbussen en vrachtauto’s. De
eerste bestelbus onder zijn regie
geladen, vertrok in oktober 1990
naar Timisoara.
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