
Voorwoord.

Deze laatste nieuwsbrief van 2016 is
een bijzondere. Deze nieuwsbrief
wordt namelijk niet alleen verspreid
onder de vaste donateurs van onze
stichting, maar ook aan de leden van
de kerken in ons werkgebied:
Boornbergum, Oudega, Rottevalle,
De Tike, Nijega en Opeinde. Via de
verschillende kerkbladen heeft u vast
al eerder gelezen van en wellicht via
collectes ook bijgedragen aan het
project Casa Rafa, maar dankzij de
medewerking van de kerken kunnen
we u nu uitgebreider informeren over
dit bijzondere project.

Begin oktober heeft een groep van
16 mensen uit onze dorpen een
bezoek gebracht aan het Casa Rafa.
Alle deelnemers van deze groepsreis
waren onder de indruk van het werk
dat Livia en Ligia (moeder en
dochter, de twee projectleiders van
Casa Rafa) met hun team doen voor
de kinderen van Casa Rafa en de
arme gezinnen in Mosnita. Maar ook
om te zien in wat voor thuissituatie
sommige kinderen van Casa Rafa
opgroeien en waarom de hulp vanuit
Casa Rafa zo belangrijk voor hen is.

Ook Livia en Ligia en hun man /
vader Gitza hebben genoten van het
bezoek. Een paar dagen door-
brengen met een groep mensen die
als het ware het gezicht vormen van
een grote groep mensen die het werk
van Casa Rafa al jaren onder-
steunen. En elkaar op bijzondere
wijze te herkennen in de woorden die
Gitza voorjaar 2015 tijdens het
bezoek aan onze dorpen uitsprak om
zijn motivatie voor de hulp aan de
kinderen van Casa Rafa te
beschrijven: “Want toen ik honger
had, gaven jullie mij te eten. Toen ik
dorst had, gaven jullie mij te drinken.
Toen ik een vreemdeling was, namen
jullie mij in huis. Toen ik naakt was,
gaven jullie mij kleding.”

Aangekomen bij Casa Rafa ver-
trekken we eerst naar de plaatselijke
basisschool. Voor ons als leerkracht-
en een leuke verrassing. We hebben
in alle groepen een kijkje mogen
nemen. Ook hebben we weer even
op het krijtbord mogen schrijven. Wat
een verschil met het Nederlandse
onderwijs. We zien in groep 4 in Roe-
menië dingen voorbij komen die we
onze kinderen pas in groep 6 aan-
leren. We zien 2 in 1 materiaal (taal
en rekenen in 1 boek). We zien tafels
en stoelen van 1 formaat, de oudste
kinderen zitten aan veel te lage tafels
(in Nederland erg belangrijk dat de
kinderen goed zitten).

We rijden in de busjes terug naar
Casa Rafa. Hier staat voor ons weer
een maaltijd klaar. Ook de kinderen
komen eten. De zolder van Casa
Rafa zit helemaal vol als iedereen
een plekje heeft gevonden. Ook nu
weer een lokale lekkernij: gehakt in
kool. Na het eten gaan de kinderen
naar hun eigen lokalen om bijles te
krijgen en om huiswerk te maken. We
hebben voor alle kinderen in Casa
Rafa een cadeautje meegenomen. In
elk cadeautje zit een hemd met twee
onderbroekjes. We beginnen met uit-
delen. De meeste kinderen stoppen
hun cadeautje eerst weg, weten niet
goed wat ze ermee moeten. Nadat is
uitgelegd dat ze hun cadeautje uit

mogen pakken, zijn een aantal
kinderen erg blij, maar je ziet ook
kinderen die niet goed weten wat ze
moeten doen en moffelen hun hemd
en onderbroek snel weg onder hun
tafeltje.

Daarna stappen we weer in de bus-
jes en rijden we naar de Romawijk
tegenover Casa Rafa. Tassen mogen
niet mee, wat staat ons daar te
wachten? Armoede… bittere armoe-
de. Weer kippenvel. Kindjes die op
hun blote voetjes in de drek lopen
met alleen maar een shirtje aan,
huizen die van ellende in elkaar
kunnen storten en zo kunnen we nog
wel even doorgaan. Triest. In en in
triest. Mooi is te horen dat er vrouwen
zijn die hun drankprobleem opzij
hebben geschoven en proberen toch
nog iets moois van hun leven te
maken. En dat er kinderen zijn die nu
naar Casa Rafa gaan.

We rijden weer terug naar Casa
Rafa. Wat een indrukken. We hebben
mooie dingen gezien in de school en
in Casa Rafa. We hebben ook dingen
gezien die je liever niet ziet, die vanaf
vandaag op je netvlies gebrand
staan. Hoe kun je deze mensen
helpen… waar moet je beginnen???

Groepsreis oktober 2016.

Onderstaand een deel van het reisverslag dat Gemma en Marjanne (leer-
krachten van CBS Het Anker) schreven naar aanleiding van hun kennismaking
met de kinderen en leiding van Casa Rafa en de Romawijk in Mosnita.
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De acceptgirokaartactie.

Bij deze nieuwsbrief treft u een
acceptgirokaart aan met het verzoek
om een financiële bijdrage om
daarmee winterlaarzen te kunnen
kopen voor de kinderen van Casa
Rafa en andere kinderen uit het oude
deel van Mosnita. Het niet hebben
van goede schoenen of laarzen kan
volgens Livia en Ligia al een reden
zijn waarom kinderen niet naar
school gaan of weg blijven van de
naschoolse opvang van Casa Rafa.
En thuis blijven van school of Casa
Rafa kan al tot schooluitval leiden
waardoor kinderen blijven hangen in
de voor sommige gezinnen al
generaties lang voortdurende situatie
van analfabetisme, werkeloosheid en
sociale achterstand. Na zeven jaar
steun aan dit project vertellen
kinderen die na hun jaren op Casa
Rafa als tiener naar het vervolg-
onderwijs gaan: ”als ik niet in staat
was geweest om mijn vorming bij
Casa Rafa te hebben kunnen volgen,
dan had mijn leven er heel anders uit
gezien..”. En er zijn inmiddels ook
enkele oud-leerlingen van het project
Casa Rafa die naar de Universiteit
gaan en in hun vrije tijd mee helpen
op Casa Rafa. En dat voor kinderen
die oorspronkelijk weinig uitzicht
hadden op een goede sociale,
economische en maatschappelijke
toekomst.

Het idee voor de winterlaarzen-actie
kwam van Ligia, maar vond ook
direct herkenning bij de deelnemers
aan de groepsreis. Samen met Ligia
hebben ze gezinnen uit het oude deel
van Mosnita bezocht en de
omstandigheden gezien waarin een
deel van de kinderen van Casa Rafa
opgroeien (foto rechtsboven). En
natuurlijk hopen we dat de opbrengst
van de actie ook ruimte biedt voor het
bekostigen van andere noodzakelijke
uitgaven om het project Casa Rafa
draaiende te houden: daarom van
harte aanbevolen !

Na website nu ook op Facebook !

Als laatste stap om het project Casa
Rafa ook via nieuwe mediavormen
onder de aandacht te brengen en te
houden bij bestaande en nieuwe
donateurs, heeft ons werkgroeplid
Trudie van der Zwaag (Boornbergum)
een Facebook-pagina aangemaakt
voor Casa Rafa. Op deze Facebook-
pagina worden regelmatig foto’s en
verhalen gedeeld over de activiteiten
van Casa Rafa.

Via onze website kunt u deze nieuwe
Facebook-pagina bereiken. En heeft
uzelf een account: graag onze Casa
Rafa pagina liken en delen! Zo helpt
u mee stap voor stap het werk van
Ligia en Livia voor de kinderen van
Casa Rafa bij een grotere groep
mensen onder de aandacht te
brengen. Ook kunnen we nu via
Facebook gerichte acties voor Casa
Rafa aankondigen. Mede dankzij een
oproep van Trudie via Facebook,
kregen we in november veel
kinderkleding binnen voor het
wintertransport. Een oproep met
direct een mooi resultaat.

Colofon
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