
Geachte vrienden van Casa Rafa. 
 
In de vorige nieuwsbrief lazen ze nog 
de uitnodiging voor de groepsreis en 
binnenkort gaan ze al op pad: de 16 
deelnemers die begin oktober op 
bezoek hopen te gaan bij Ligia, Livia 
en hun project Casa Rafa. Voor de 
helft van de groep geldt dat zij voor 
de eerste keer naar Casa Rafa zullen 
gaan, en dat is best bijzonder. Het 
toont aan dat het werk dat Ligia en 
Livia met hun medewerkers voor de 
kinderen van Casa Rafa doen, breed 
interesse en betrokkenheid oproept, 
niet alleen bij de “oudgedienden” van 
onze werkgroep.  
 
Die betrokkenheid kwam de afge-
lopen maanden ook tot uitdrukking in 
de hulp die we van buitenaf kregen 
bij het maken van onze nieuwe 
website. Nadat de nieuwsbrief eerder 
al een nieuw jasje had gekregen, was 
de website het  volgende project en 
we zijn erg blij dat Wieger van der 
Ploeg van Studio-Wieger (Jistrum) en 
Peter Mellema van BrandNow 
(Rottevalle) de nieuwe website heb-
ben gerealiseerd (gratis!). Via de 
nieuwe website denken we met meer 
mensen de mooie verhalen over 
Casa Rafa te kunnen delen. Speciaal 
hiervoor bevat de website een 
verhalen-blog. Ook is een donatie-
knop aan de website toegevoegd om 
websitebezoekers in de gelegenheid 
te stellen een gift over te maken. 
Want Casa Rafa draait voor het 
grootste deel op donaties die via 
onze werkgroep binnenkomen van u. 
 
Een groepsreis met bewogen 
mensen, een website-bouwer en een 
restiler van website en nieuwsbrief, 
brieven vertaald door een vrijwil-
ligster, trouwe werkgroepleden en 
een solide groep betrokken 
donateurs: allemaal vrienden van 
Casa Rafa. Vrienden die een enorme 
steun zijn voor de Ligia en Livia en 
hun prachtige project in Mosnita !     
 

Gabitu is een aardige jongen uit 
groep 1. Hij is de jongste zoon uit 
een vrij groot gezin. De ouders 
houden heel veel van hun kinderen 
en verzorgen ze goed, alleen komen 
ze er niet aan toe om voldoende 
aandacht aan Gabitu en de andere 
kinderen te geven omdat één van de 
zusjes het Syndroom van Down 
heeft. Voor de ouders is het best 
moeilijk om voor hun zieke dochter 
en de rest van de kinderen te zorgen. 
Gabitu heeft veel aandacht en 
genegenheid van ons nodig. Elke 
keer als hij ons ziet, omhelst hij ons 
met blijdschap. Omdat hij weinig 
aandacht krijgt van zijn ouders heeft 
hij weinig eetlust. Hij heeft vaak 
maagpijn ook omdat zijn eten thuis 
weinig vitamines omvat. 
 

 
   
 Dit is het tweede jaar dat Gabitu op 
Casa Rafa komt en het is wel te zien 
dat hij vooruitgang boekt voor wat 
betreft zijn eten en zijn eetlust. Twee 
jaar geleden toen hij bij ons kwam 
wilde hij alleen melk en aardappels. 
Nu eet Gabitu  net als  de rest van de 
kinderen van Casa Rafa. 
 

Gabitu heeft het echt nodig om bij 
Casa Rafa te blijven wegens de geld-
problemen  van zijn ouders en vooral 
door zijn emotionele problematiek. 
Wij zijn blij dat wij iets kunnen 
betekenen voor bijzondere en 
prachtige kinderen zoals Gabitu. Wij 
hopen dat wij de komende jaren de 
mogelijkheid zullen hebben om voor 
deze kinderen een warme en schone 
plek te bieden waarin ze zich thuis 
kunnen voelen. 
 
Een verhaal over Roma-kinderen.  
 
Een paar jaar geleden zijn wij bij 
Casa Rafa begonnen met jonge 
Roma-kinderen omdat de Roma- 
ouders wegens gebrek aan financiële 
middelen hun kinderen niet naar de 
kleuterschool kunnen sturen. Dit 
maakte dat deze kinderen bij het 
starten van de basisschool niet 
konden schrijven of tekenen en ze 
konden niet eens iets kleuren. De 
kinderen van groep 1 kenden de 
kleuren niet en als ze gingen kleuren 
hadden ze geen idee welke kleuren 
te gebruiken. De meesten van hen 
bleven dagenlang in de kou en 
zonder eten, dus we hebben de 
handen ineen geslagen en we zijn 
begonnen met dit project. 
 
Nu kunnen de kinderen ‘s morgens 
gebruik maken van verwarming, 
douche, schone kleren, school-
spullen, voedsel en onderwijs. Zo 
proberen we om deels van wat ze 
hadden moet leren in de kleuter-
school in te halen. Door dit project 
hebben de Roma-kinderen in het 
begin van basisschool de nodige 
basiskennis die ze anders niet 
zouden  hebben.  Zonder  Casa Rafa 

Bericht van Ligia. 
 
Deze keer wil ik jullie vertellen over Gabitu, één van de onze leerlingen. Graag 
informeer ik jullie ook over ons project dat we enkele jaren terug gestart zijn 
met Roma-kinderen om zo ook hen de kans te bieden op goed onderwijs. 

60 OKTOBER 2016 



Bericht van Ligia: Roma

CASA RAFA 

zouden deze kinderen zich niet 
kunnen redden op de basisschool 
omdat ze niet aan de basiseisen /- 
voorwaarden van de school kunnen 
voldoen. De meesten van hen zou-
den de school snel verlaten en 
thuiszitters worden zonder de steun 
van Casa Rafa. 
  
Via dit project willen we ervoor 
zorgen dat de Roma-kinderen een 
goede start hebben op de 
basisschool, dat ze zich niet minder 
zullen voelen ten opzichte van de 
andere kinderen uit het dorp. In de 
loop van de jaren hebben we grote 
ontwikkelingen mogen zien: Roma-
kinderen die eerst niet wisten hoe ze 
pen en papier moesten gebruiken en 
nu goed en leesbaar kunnen 
schrijven. Dankzij dit project wordt de 
kans op schooluitval van de Roma-
kinderen verminderd en kunnen ze 
mee doen met het onderwijs-
programma zoals ook de rest van de 
leerlingen in de klas. Dit project blijkt 
elk jaar weer succesvol te zijn! 
 
Diana. 

Eén van de kinderen die dit najaar in 
de voorbereidende klas op school zal 
beginnen, is Diana. Diana is een 6 
jaar oud meisje en komt uit een 
Roma-familie. Ze woont met haar 
ouders en haar vijf broers in een huis 
dat bestaat uit twee kamers. Haar 
oudste broer is getrouwd en heeft 
met zijn vrouw een baby van 9 
maanden en ze wonen allemaal in 
het ouderlijk huis. Diana heeft geen 
goede plek waar ze kan leren, haar 
huiswerk kan maken en zich kan 
wassen / verzorgen. Ze heeft grote 
behoefte aan de hulp van Casa Rafa 
om aan de basisvoorwaarden van de 
school te kunnen voldoen. Haar 
ouders hebben geen vaste baan, ze 
zijn dagarbeiders bij mensen in het 
dorp. Bij Casa Rafa zou Diana 
voedsel, kleding, schoolspullen en 
andere dingen kunnen krijgen.  Daar- 

Roma-kinderen VERVOLG 

mee zal haar kans om later de 
basisschool af te kunnen maken, 
toenemen.  
 
In de afgelopen week zijn we elke 
dag bij Casa Rafa geweest om 
materialen voor te bereiden voor het 
nieuwe schooljaar. Diana is elke dag 
bij ons gekomen om te vragen 
wanneer Casa Rafa open gaat. Elke 
keer  dat ze kwam, kreeg ze iets te 
eten van ons. Wegens de kou die ze 
doorstaan heeft toen ze klein was, 
heeft Diana een pijnlijke vorm van 
reuma. Haar moeder vertelde me 
over haar pijnlijke voeten. Diana 
ontvangt bij Casa Rafa een geschikte 
omgeving die ze nodig heeft voor 
haar fysieke ontwikkeling en ook voor 
haar schoolontwikkeling. Diana is erg 
blij dat ze bij Casa Rafa kan zijn.  
 
Hartelijke groet van Ligia. 
 
Foto: Ligia praat met Roma-kinderen 
die aan de rand van Mosnita-Veche 
wonen, op slechts een paar honderd 
meter afstand van het gebouw van 
Casa Rafa.  
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