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Voorwoord.

Bericht van Ligia.

In deze editie van onze nieuwsbrief
willen we weer een aantal actuele
zaken rondom Casa Rafa met u
delen. Verhalen van Ligia over de
kinderen en over de geweldige actie
die door CBS Het Anker is gehouden
voor Casa Rafa. Rien en Winnifred
de Bruin zijn in Mosnita en bij Casa
Rafa geweest en doen hier verslag
van. En voor wie Casa Rafa wil
“beleven” organiseren we in oktober
een groepsreis naar Mosnita.

Deze maand wil ik schrijven over het gezin Petrovici. Dit gezin bestaat uit twee
Roma ouders die 4 kinderen hebben, 3 meisjes Narcisa, Fernanda en
Alehandra en een jongen die de jongste van het gezin is.

Actiemiddag CBS Het Anker.
In maart heeft CBS Het Anker een
actie georganiseerd voor Casa Rafa.
Leerlingen van Het Anker hielden
een sponsorloop en verkochten zelfgemaakte spulletjes. De opbrengst
was (deels) bedoeld voor de
aanschaf van nieuwe schoenen voor
alle Casa Rafa kinderen. De actie
werd een groot succes met een
prachtige opbrengst van € 5.700.
Voor de leiding van Casa Rafa was
dit bedrag een enorme verrassing en
opsteker. Ligia heeft een bedankbrief
geschreven aan de leerlingen en
leerkrachten van Het Anker en
verteld hoe ze het geld denken te
besteden. Voor € 600 zijn 50 paar
schoenen en sneakers gekocht voor
de kinderen van Casa Rafa en een
aantal volwassen in Mosnita. Verder
wil Ligia het salaris van het personeel
iets verhogen: het huidige salaris van
de leerkrachten is € 100 per maand,
lang niet genoeg om een maand mee
rond te komen. Ook wil Ligia komende herfst een project starten met
Roma-kinderen en deze kinderen na
afloop van het middagprogramma
melk en fruit meegeven naar huis.
Deze prachtige actie van CBS Het
Anker biedt Casa Rafa dus volop
nieuwe kansen !

De 3 meisjes van dit gezin nemen
deel aan het dagprogramma van
Casa Rafa. Fernanda en Alehandra
zijn een tweeling en ze hebben een
laag IQ. Het is moeilijk om met hen te
werken op Casa Rafa omdat hun
intelligentie die van een 4-jarige is
terwijl ze 7 jaar oud zijn. Iemand
moet ze dagelijks begeleiden met
hun huiswerk want ze kunnen niet
zelfstandig aan de slag.

hun ouders. De moeder heeft geen
financiële middelen om medicatie die
haar man nodig heeft en eten voor de
kinderen te kopen. De enige
financiële middelen van haar gezin
zijn het invaliditeitspensioen van
haar man en de kinderbijslag. Het
gezin Petrovici heeft de hulp en
diensten die wij aanbieden binnen
het Casa Rafa project dringend
nodig.

De vader van het gezin is verlamd
voor de helft van zijn lichaam en kan
geen werk vinden en dat maakt dat
het gezinsinkomen zeer laag is. Het
gezin woont in de zigeunerwijk aan
de rand van het dorp Mosnita-Veche.
Hun huis bestaat uit een kamer en
een keuken, en ze hebben geen
badkamer of waterleiding in het
huis. Alehandra woont samen met
haar grootmoeder in een geïmproviseerd huis, want thuis is niet voldoende plaats om te slapen.

Een verhaal van Rebeca (groep 3).
Graag deel ik met jullie ook nog een
grapje dat Rebeca ons vertelde. Het
meisje komt uit een hardwerkend,
schoon en groot gezin. Het gezin
houdt zich bezig met landbouw voor
het eigen levensonderhoud en de
verbouw van groenten voor eigen
gebruik. De extra groente wordt
verkocht.
Rebeca vertelde ons dat ze graag
wortelen eet, en op een avond nam
ze enkele wortelen uit de tuin en
verborg die onder haar kussen om ze
later op die avond op te kunnen eten.
Ze dacht dat de wortels veilig waren
onder het kussen en dat ze die in
haar eentje kon opeten zonder dat
iemand haar zag. Haar moeder ging
echter lakens verschonen en toen ze
aan de lakens trok, sprongen de
wortelen onder het kussen vandaan...
Zo werd Rebeca betrapt met de
verborgen wortelen onder haar
kussen.
God bless you, Ligia.

De kinderen lijden onder armoede,
gebrek aan liefde en aandacht van
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VERVOLG
Bezoek aan Casa Rafa.
Op hun rondreis door o.a. Roemenië
verbleven Rien en Winnifred de Bruin
enkele dagen bij de familie Silasi, de
projectleiders van Casa Rafa. Twee
middagen konden zij alle activiteiten
bijwonen in het projectgebouw,
spraken ze met de projectleiders, de
docenten, personeel en de kinderen.
Op de eerste dag - 13 mei - kregen
alle kinderen nieuwe schoenen. Voor
veel
kinderen hun eerste échte
nieuwe schoenen. Tot die tijd moesten
ze het doen met gebruikte schoenen
die niet altijd de juiste maten
hadden.... Een groot feest dus! De
aanschaf van de schoenen kon
gedaan worden met de opbrengst van
de actiemiddag voor Casa Rafa door
CBS Het Anker in Drachten.

het aantal aanvragen. De allerarmste
families komen het eerst in aanmerking en worden later ook thuis
bezocht. Veel ouders en kinderen
komen in zeer armoedige en onverzorgde verschijningen aan. Voor deze
kinderen kan Casa Rafa een enorm
groot verschil in hun leven betekenen.

Tot slot.

Twee dagen Casa Rafa geeft een
goed beeld van het prachtige, dankbare en nog altijd zeer noodzakelijk
en bovendien buitengewoon succesvolle werk daar.
Groepsreis naar Mosnita.

De tweede dag stond in het teken van
twee bijzondere activiteiten. Eéns per
maand worden de verjaardagen
gevierd van de kinderen en personeel
die in die maand jarig waren. De
gebruikelijke grote taart wordt elke
maand door andere families gemaakt
en gratis aangeboden. Weer feest!
Naast deze activiteiten gaan de
gewone lessen natuurlijk wel door.
Die dag was ook de dag van de
inschrijvingen van nieuwe leerlingen
voor het komende seizoen. Ouders
komen met hun kinderen en moeten
geboorteaktes en trouwboekje etc.
meenemen. De opnamecapaciteit van
van Casa Rafa is echter kleiner dan

nemers en samen het reisprogramma
te bespreken. Wilt u meer informatie
over deze groepsreis of u direct
aanmelden, dan kunt u contact
opnemen met Jelke Rozema 0512342060 / 06-25181515. Aanmelden
kan tot 31 juli a.s. op basis van
beschikbaarheid.

Dit najaar willen we weer een groepsreis voor maximaal 20 deelnemers
organiseren voor iedereen die Casa
Rafa een warm hart toedraagt. Uit
ervaring weten we dat een dergelijke
reis de betrokkenheid over en weer
enorm versterkt. De reis is van
zaterdag 1 tot en met dinsdag 4
oktober. Op maandag 3 oktober staat
het bezoek aan Casa Rafa gepland,
om het project met eigen ogen te
kunnen bekijken en kennis te maken
met alle betrokkenen van de Casa
Rafa organisatie en de kinderen.
De vlucht naar Timisoara (ca. 20
minuten van Mosnita) is vanaf
Eindhoven, het verblijf in Mosnita is in
Pension Moteletul. De kosten voor de
vlucht en het pension bedragen € 150
p.p. Voorafgaand aan de reis staat in
september een avond gepland om
kennis te maken met de andere deel-

Sinds begin dit jaar krijgen we bij de
communicatie met Ligia hulp van
Nicoleta de Jong, zij is van oorsprong
Roemeense en woont en werkt in
Nederland. Nicoleta vertaalt voor ons
de verhalen en brieven die wij van
Ligia ontvangen. Dit maakt voor Ligia
de drempel veel lager om ons snel
iets te mailen of te vragen, en onder
andere ook onze nieuwsbrieven van
mooie verhalen te voorzien. Zowel
Ligia als wij zijn hier enorm mee
geholpen. Bedankt Nicoleta !
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