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Bedankt !

Het leven op Casa Rafa.

Boven het voorwoord van deze keer
staat een vetgedrukt “bedankt”. En
niet zonder reden, want de afgelopen
periode
kenmerkt
zich
door
verschillende mooie acties en
activiteiten voor Casa Rafa.

Het is een goede gewoonte geworden dat ik (Ligia) maandelijks situaties van
de kinderen van Casa Rafa met jullie deel. Deze keer ga ik vertellen over een
lief klein meisje van 6 jaar oud, Georgiana heet ze. Ook wil ik jullie het verhaal
vertellen van Razvan, een jongen van 11 jaar uit een Roma-gezin.

Allereerst de decemberactie voor
winterlaarzen: deze bracht het
schitterende bedrag op van € 2.500,
zodat Ligia in december al winterlaarzen en -schoenen kon kopen en
geld overhield voor de dagelijkse
activiteiten (zie ook bladzijde 2).
Basisschool Het Anker in Drachten
lanceerde begin februari de actie
“Heel het Anker bakt” met als doel
van de opbrengst ondergoed en
sokken te kopen voor de kinderen
van Casa Rafa.

Op dit moment lopen op de scholen
in Oudega, Rottevalle, De Tike en
Opeinde nog inzamelingsacties voor
het transport dat begin april vertrekt.
Ook mooi: op CBS De Finne in
Jistrum vindt in het kader van het 40dagen project een actie plaats om
pyjama’s en vulpennen aan te
kunnen schaffen voor de kinderen
van Casa Rafa. Rondom al deze
acties horen en zien de leerlingen
van deze scholen het verhaal van de
kinderen van Casa Rafa, verteld door
leden van onze werkgroep.
Prachtig, al die betrokkenheid !

.Georgiana woont met haar broertje
bij haar ouders en haar opa. Het is
een meisje dat erg haar best doet, ze
luistert goed en is ijverig. Ze komt
altijd bij Casa Rafa, alleen als ze echt
ziek is, lukt het haar niet om te
komen. Georgiana heeft behoefte
aan morele steun en aanmoediging,
maar ook aan een gezonde
omgeving waarin ze leuke dingen in
haar vrije tijd kan doen. Dat wil
zeggen, ergens anders dan thuis.
Haar vader heeft een psychische
aandoening en dat maakt dat hij last
heeft van woedeaanvallen. Het hele
gezin heeft het heel moeilijk als haar
vader in een crisis terecht komt. Hij is
arbeidsongeschikt en de moeder is
de enige kostwinner.
Bij Casa Rafa proberen we de juiste
aandacht en liefde te bieden die
Georgiana nodig heeft. Ze krijgt
hierbij begeleiding en therapie om te
leren omgaan met de situatie thuis.
Ze leert ook om niet alles op zichzelf
te betrekken en zich niet schuldig te
voelen, zodat ze zich kan ontwikkelen als een gezond en normaal
meisje.

Razvan is een lieve jongen die uit
een Roma-gezin komt. Hij is 11 jaar
oud en hoort onderwijs te volgen in
groep 4 (onderwijs in Roemenië is
anders georganiseerd).

Afgelopen herfst is hij door zijn
moeder bij Casa Rafa ingeschreven.
Razvan was en is nog steeds blij met
het dagelijkse programma en de
activiteiten van Casa Rafa. Hij is een
doorzetter en is gemotiveerd om te
leren. Toen in september 2016 de
school weer begon, kende Razvan
het alfabet niet, kon hij niet lezen en
schrijven. Nu weet hij meer dan de
helft van de letters en kan simpele
rekensommen maken. Hij heeft
capaciteiten om te leren, alleen heeft
zijn moeder hem nooit naar school
gestuurd.
De vader van Razvan is niet in beeld,
Razvan woont met zijn moeder en 4
broers in een kleine woning met 2
ruimtes. Wanneer het buiten koud is,
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komen de dieren die ze hebben ook
binnen. Samen met de groep uit
Nederland hebben we in oktober een
bezoek gemaakt aan dit gezin. Het
gezin houdt zich staande door ijzer
uit de rommel / vuilnis in te zamelen
en te verkopen, daarnaast werken ze
bij boeren uit het dorp, door
bijvoorbeeld te helpen met oogsten.
Razvan is een liefdevol en zeer
dankbare jongen. Elke keer toont hij
zijn dankbaarheid omdat hij bij Casa
Rafa mag komen. Casa Rafa kan
veel van zijn behoeftes vervullen
door de kleding, de maaltijden en de
hulp bij zijn schoolwerk. Maar zijn
grootste behoefte is liefde en
genegenheid, zoals bij veel van onze
kinderen en jongeren.
Ik wil jullie danken dat jullie elke keer
zo belangstellend zijn en met ons en
de kinderen van Casa Rafa meeleven. Het doet ons goed om dit te
merken en te voelen. Hartelijk dank
lieve vrienden!
Casa Rafa en de autoriteiten.
Afgelopen jaar zijn in Roemenië burgemeestersverkiezingen gehouden
en ook voor Mosnita leidde dit tot een
nieuwe “primar”. Voor de leiding van
Casa Rafa is het belangrijk hoe deze
primar zich opstelt ten opzichte van
het project Casa Rafa. Begin deze
maand kregen we van Ligia bericht
dat de nieuwe primar heel positief is
over Casa Rafa en speciaal met
betrekking tot een nieuw ochtendprogramma dat Ligia wil starten voor
kinderen die nu geen onderwijs
volgen, maar daar al wel de leeftijd
voor hebben. Ze hoopt met dit project
10 - 15 kinderen uit extreem arme
gezinnen alsnog een kans op
onderwijs te bieden. Ligia is dan ook
erg blij dat de burgemeester
overweegt dit nieuwe project te
ondersteunen.

Colofon

De kerst- / decemberactie.
In onze decembernieuwsbrief hebben
we een oproep aan donateurs en
lezers gedaan om een financiële
bijdrage
voor
de
aanschaf
winterlaarzen. Omdat de winter in
december al snel en fors inviel,
hebben we Ligia in december al een
bericht gestuurd dat ze alvast
winterlaarzen kon kopen. Ligia heeft
in Timisoara bij een sportzaak (onze
Declathon) voor een prima prijs
winterlaarzen en -schoenen in
kunnen kopen en hiermee de
kinderen van Casa Rafa en kinderen
uit arme gezinnen in het dorp
Mosnita erg blij kunnen maken.
Omdat de nieuwsbrief ook via kerken
is verspreid en in sommige dorpen
huis-aan-huis en veel lezers gehoor
gaven aan de oproep, bracht de actie
uiteindelijk € 2.500 op. Dit betekende
dat Ligia na de aanschaf van de
winterlaarzen en -schoenen een mooi
bedrag overhield om er ook andere
onkosten van Casa Rafa mee te
kunnen betalen. Alle schenkers
nogmaals hartelijk bedankt !
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