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Voorwoord.

Het leven op Casa Rafa – door Livia Silasi.

Hierbij al weer de laatste nieuwsbrief
van het Casa Rafa seizoen 20162017. Livia en Ligia hebben zich als
projectleiding van Casa Rafa het
afgelopen seizoen weer enorm ingezet voor de kinderen van Mosnita en
schreven ons dat ze nu bezig zijn
met de laatste zaken voor de
zomervakantie. Stap voor stap
breiden ze de activiteiten van Casa
Rafa uit, met in hun achterhoofd de
grote wens van nieuwbouw zodat er
nog meer kinderen geholpen kunnen
worden.

Ik geniet elke keer als ik de kans krijg om jullie te vertellen over de kinderen
van Casa Rafa. Het is alsof wij allemaal onderdeel zijn van het grote gezin van
Casa Rafa. Deze keer vertel ik jullie over twee jongens die Casa Rafa
bezoeken.

In deze nieuwsbrief naast de
verhalen van Ligia ook een verslag
van Rien de Bruin die samen met zijn
kleizoon Wessel (12 jaar) een bezoek
aan Livia en Ligia heeft gebracht en
op Casa Rafa onder andere een dag
met kledinguitgifte mee maakte.

Eerst wil ik jullie iets schrijven over
een jongetje van 7 jaar oud. Hij komt
uit een groot gezin dat in een veel te
klein huis woont. Hij heeft drie broers
en woont samen met zijn ouders, zijn
oma en een oom en een tante met
hun kinderen. In totaal wonen er
twaalf mensen in dit heel klein huisje.
Hierdoor heeft hij thuis geen ruimte
om huiswerk te maken en dat maakt
dat hij echt een plekje moet krijgen bij
Casa Rafa.

Graag willen we deze keer ook jullie
hulp inroepen: Casa Rafa doet
namelijk mee aan de NCRV-actie
“Warm Hart” en kan daarmee in aanmerking komen voor een mooi
geldbedrag. Op de achterkant van
deze nieuwsbrief leest u hoe u hierbij
kunt helpen.
Privacy-aspect.
Zelf hadden we Ligia al een paar
keer gevraagd of het geen probleem
was dat kinderen van Casa Rafa met
naam, foto en achtergronden in de
nieuwsbrief werden opgenomen.
Maar nu de de verhalen ook via
facebook worden gedeeld en ook in
Roemenië gelezen kunnen worden,
heeft Ligia ons verzocht geen foto's
met namen te gebruiken bij verhalen
die over specifieke kinderen gaan. En
natuurlijk respecteren we die vraag.
De papieren versie van de
nieuwsbrief bevat voortaan nog wel
foto’s, de digitale dus niet meer.

Naast de zorgelijke financiële situatie
van dit gezin, is de oom van het
jongetje een psychiatrisch patiënt,
gelukkig heeft de oom geen
agressieve buien. Het jongetje is
altijd aanwezig bij Casa Rafa en
hoopt dat hij elke dag een maaltijd
krijgt en een plek waar hij zijn
huiswerk kan maken. Hij is een
gedreven jongen die goed kan leren.
Ook na afsluiting van het programma
van Casa Rafa vindt hij het moeilijk
om afscheid te nemen en naar huis
te gaan. (foto: een trotse Livia met 3
jongens van Casa Rafa)

Ik wil jullie ook nog iets vertellen over
een ander jongen die dit jaar bij Casa
Rafa is gekomen. Deze jongen komt
uit een gezin dat weinig financiële
middelen heeft. Hij woont samen met
zijn moeder, zijn stief-vader en zijn
drie broertjes. Zijn stiefvader heeft
werk in de bouw, via een flexcontract. De jongen beschikt thuis
niet over een eigen plek waar hij zijn
huiswerk kan maken. Daarnaast
heeft hij moeite om de aangeboden
leerstof bij te houden en heeft
daardoor leerachterstanden opgebouwd. Hij heeft baat bij de
ondersteuning van Casa Rafa waar
gedeeltelijk aan zijn behoeften
tegemoet gekomen wordt. Het is een
vrolijk en levendige jongen ondanks
de problemen in de thuissituatie.
Ik word er blij van als ik zie wat met
deze kinderen gebeurt als ze bij
Casa Rafa kunnen komen en ook
langer dan het programma toelaat
kunnen blijven. Dit is een teken dat
Casa Rafa haar doel heeft behaald
en een warm en open huis is voor
alle kinderen met problemen.
Hartelijk dank voor jullie liefdevolle
aandacht die wij elke keer krijgen!
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Rien de Bruin met kleinzoon
Wessel (12) op bezoek bij de
projectleiders.
Samen met Wessel was ik eind april
een paar dagen te gast in Mosnita.
De dag na aankomst was er de
maandelijkse kleding afhaaldag voor
de armste families uit het dorp. Uit
het 'kledingmagazijn', de kledingopslag achter het Casa Rafa
gebouw, wordt die (snikhete) dag
veel kleding naar buiten gehaald.
Veel zakken en dozen worden door
personeel uitgepakt en uitgestald. Al
ver voor de officiële openingstijd
stromen mensen het terrein op. Veel
vrouwen en moeders, kinderen en
enkele vaders zoeken, passen en
nemen tenslotte één of meerdere
dozen of zakken kleding mee naar
huis na (al of soms geen) bedankjes
aan de organisatie. Dat gaat de hele
middag door. Na afloop wordt alles
wat overblijft weer opgeruimd in de
afgesloten opslagruimte.

Casa Rafa: het voorkomen van het
verval van de kinderen aan dezelfde
aloude cultuur / situatie van hun
ouders:
bezitsloosheid,
analfabetisme, armoede en gebrek aan
sociale waarden en normen.
Casa Rafa biedt die nieuwe generatie
toekomst en perspectief. En heeft dat
inmiddels al voor heel veel kinderen
ook gedaan. Met mede uw hulp
willen, kunnen en hopen zij dat ze dat
nog heel lang zullen mogen doen.
Rien en Wessel
Kledinginzameling in Opeinde.
Uit het reisverslag van Rien en
Wessel blijkt dat de kleding die elke
eerste zaterdag van de maand kan
worden ingeleverd, nog steeds in een
grote behoefte voorziet in Roemenië.
De kleding gaat 2 keer per jaar via
onze eigen transporten naar Mosnita,
via de transporten van Dirk Luinstra
naar andere projecten in Roemenië.
Met betrekking tot de inzameling van
kleding hieronder nog even een paar
belangrijke punten:





De kleding graag schoon en heel
aanleveren, in stevige plastic
zakken of dozen verpakken
Elke eerste zaterdag van de
maand tussen 11.00 en 12.00
uur: s.v.p. niet eerder of later
omdat onze vrijwilligers dan niet
aanwezig zijn
Inleveradres: Hegwei 2 Opeinde.

Casa Rafa en de NCRV-Actie.
Daarna bezochten wij onder begeleiding van Ligia en een Casa Rafa
medewerkster de straatarme buitenwijk van Mosnita Veche. De woon- en
leefomstandigheden daar voor deze
'verstoten' groep in de Roemeense
samenleving
is
onbeschrijfbaar
slecht.
Wij realiseerden ons toen heel duidelijk wat de kerntaak is van het project

gekoppeld. De actie loopt tot eind
september doet u mee ?
september:

Eén van onze werkgroepleden heeft
Casa Rafa voorgedragen voor de
NCRV-actie “Warm Hart”. Via de
website
van
onze
werkgroep
www.werkgroeproemenie.com en die
van de NCRV www.ncrv.nl/geven
kunt u stemmen op Casa Rafa als uw
favoriete goede doel, waarmee Casa
Rafa kans maakt op één van de drie
geldbedragen die aan deze actie zijn

Foto: de pyjama’s van CBS De Finne
uit Jistrum (zie nieuwsbrief 62) zijn
aangekomen in Casa Rafa !
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