Kinderen van Casa Rafa: Rebeca

NIEUWSBRIEF 57
December 2015

Voorwoord
Deze nieuwsbrief staat vooral in het teken
van het verhaal van Rebeca, één van de
kinderen van Casa Rafa.
Het is de bedoeling ook in volgende nieuwsbrieven onderwijzend personeel en kinderen
hun verhaal te laten vertellen.
Graag wil ik u wijzen op de acceptgiro die u
bij deze nieuwsbrief aantreft. Uw steun is
voor de kinderen van Casa Rafa van groot
belang.

Naam: Rebeca
Leeftijd: 14 jaar
Groep: 8
Woonplaats: het oude dorp Mosnita

Ik wens u goede feestdagen.

Het gezin
Het huis bestaat uit twee kamers. Het is zeer
oud en er is risico voor instorting. Het gezin
heeft geen mogelijkheid voor verbetering van
hun woonsituatie.
De moeder, Care, woont samen met de
kinderen in het huis. Totaal 7 personen. De
moeder van Rebeca is geestelijk ziek en
heeft geen pensioen. Ze heeft medicijnen
nodig, maar de middelen ontbreken. De
vader van Rebeca is overleden.
Rebeca heeft twee broers en een zus. De
oudste zus is getrouwd. Zij woont samen met
haar man en een baby ook in het huis.

Jaap de Vries
Dankstondactie
De inzamelingsactie op 4 november j.l. was
wederom een succes. De actie werd
gelijktijdig gehouden in de kerken van Nijega,
Opeinde, Rottevalle en Boornbergum. Het
leverde meer dan 40 grote verhuisdozen met
voornamelijk levensmiddelen op. Daarnaast
bleek de inhoud van de vele enveloppen
voldoende om de kosten van het transport te
betalen. Totale omvang, inclusief de vele
zakken met kleding was ruim 13 kubieke
meter.
Het transport kwam op woensdag 18
november in goede orde aan bij de projectleiders in Mosnita.
Het najaarstransport, zo vlak voor de altijd
strenge winter in Roemenië, is steeds weer
van groot belang voor Casa Rafa en voor de
zeer behoeftige families in het oude dorp
Mosnita.
Rien de Bruin

Rebeca kwam bij Casa Rafa in de tweede
klas. Ze kon niet lezen en schrijven en had
geen schone kleding en andere dingen die
nodig zijn om naar school te gaan.
Aanvankelijk was ze verdrietig, eenzaam,
timide en gefrustreerd. Casa Rafa voorzag
haar van kleding, schoenen en dagelijkse
maaltijden. Binnen enkele maanden leerde
Rebeca bij Casa Rafa lezen en schrijven.
Gedurende deze tijd slaagde ze er in om
zelfstandig allerlei leertaken te doen. Ze ging
steeds meer genieten van de lessen en de
voorzieningen die ze bij Casa Rafa kreeg.
Schoon drinkwater was voor haar een
lekkernij.
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Casa Rafa (“Huis van Heelmaking”) is een kleinschalig project voor naschoolse opvang, kleding, voeding, opvoeding en scholing van
kinderen uit de armste gezinnen in het Roemeense dorp Mosnita.

En nu?
Nu is Rebeca de beste leerling in haar
groep...! Als Casa Rafa haar niet had
opgenomen, dan had ze in haar leven in het
geheel geen onderwijs genoten.
Rebeca wil nu graag naar het vervolgonderwijs in Timisoara, hoewel de middelen
voor het reizen naar de stad en de schoolkosten daarvoor vooralsnog ontbreken. Ze is
erg slim en gemotiveerd en wij zijn blij dat de
vele jaren van scholing, materiële hulp en
begeleiding en al onze inspanningen voor
haar, veel vruchten heeft afgeworpen.

Kerst- en nieuwjaarsgroet
Wij willen u via deze nieuwsbrief hele goede
en gezegende feestdagen wensen en een
voorspoedig en gezond 2016.
Mocht u de projectleiders, kinderen en
leraren van Casa Rafa zelf een kerstgroet
willen sturen, dan kan dat naar het volgende
adres:
Casa Rafa Association (Rafa House)
Mosnita Noua, nr. 59
Judetul Timis
Romania

Ligia Silasi
Rien de Bruin
Zelf vertelt Rebeca:
“Ik hou heel veel van Casa Rafa, de
leerkrachten en de begeleiders. Hier krijgen
we alles wat we nodig hebben. Er wordt zo
goed voor ons gezorgd. En we krijgen hier
alles wat nodig is om naar school te gaan.
De rust en de aandacht is voor mij elke dag
weer een verrassing. Vooral mevrouw Ligia
en mevrouw Livia zijn mijn helden. Ik hou
veel van hen en van Casa Rafa. Ik wil hier
wel duizend jaar blijven...
Rebeca

Afscheid Jaap de Vries
Jaap is één van de pioniers die al vanaf
begin jaren ‘90 zich intensief heeft ingezet
voor de projecten in Roemenië. Een kwart
eeuw...
Met misschien niet altijd dagelijks, maar
zeker wekelijkse bezigheden: contacten,
organisatie, schrijfwerk en nog veel meer.
De laatste jaren was hij voorzitter van de
werkgroep. Geen sine cure...
Een bindende factor was hij in de werkgroep.
Met oog en belangstelling ook voor ieder
werkgroeplid persoonlijk.
Zijn vrijwillige inzet voor mensen die anderen
nodig hebben, strekt zich o.a. ook uit tot zijn
werk voor de voedselbank.
Het wordt zeker wennen zonder hem...

Colofon
De nieuwsbrief is een uitgave van Stichting
Werkgroep Roemenië en verschijnt drie keer
per jaar.
Redactie: Jaap de Vries, Rien de Bruin en
Aalze Vriezema.
Eindredactie/opmaak: Rika Rozema
Website: www.werkgroeproemenie.com
E-mail: info@werkgroeproemenie.com
Stichting
Werkgroep
Roemenië
wordt
gevormd door vrijwilligers uit Boornbergum,
De Tike, Nijega, Opeinde, Oudega en
Rottevalle.
Voorzitter: Jaap de Vries (0512) 372169
Secretariaat: Rien de Bruin (0512) 371626
Penningmeester: Aalze Vriezema (0512) 372245
Bankrekeningnummer: NL15RABO0369024354
t.n.v. Stichting Werkgroep Roemenië te Opeinde.
Kamer van Koophandel nummer: 41005187

Aalzen Vriezema, nu penningmeester, neemt
zijn taak over. Jaap heeft zelf gezorgd voor
een waardige opvolger voor het dagelijks
bestuur. Jan-Gerrit Spijksma (Opeinde)
wordt de nieuwe penningmeester.
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