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Voorwoord.

Projectleidster Ligia Silasi vertelt over Casa Rafa.

Het was een al lang gekoesterde
wens, maar deze zomer is het Livia
en Ligia als projectleiding van Casa
Rafa dan toch gelukt: de uitbreiding
van het aantal klaslokalen op het
terrein van Casa Rafa. Met deze
uitbreiding kan met ingang van deze
herfst het aantal kinderen dat op
schooldagen opgevangen wordt op
Casa Rafa worden vergroot van 34
naar 48. Hiermee is de wachtlijst met
kinderen die graag naar Casa Rafa
willen maar waarvoor geen plaats
was, aanmerkelijk verkort. Ligia
vertelt verderop in deze nieuwsbrief
hoe deze uitbreiding tot stand is
gekomen.

Ik ben enorm blij dat ik de mogelijkheid heb om over onze kinderen van Casa
Rafa te schrijven. In dit schooljaar hebben we nu 48 kinderen die dagelijks bij
Casa Rafa komen en gebruik maken van onze faciliteiten. Door vriendelijkheid,
goedheid en inzetbaarheid van een zakenman uit Mosnita Veche hebben we
een nieuwe locatie gekregen (op de foto hieronder), waar meer kinderen dan in
het afgelopen schooljaar op Casa Rafa kunnen komen voor begeleiding, hulp
en voor een leerzame en plezierige dagbesteding. De andere kant van het
verhaal is: meer kinderen betekent meer werk dat gedaan moet worden met
dezelfde middelen en dezelfde mensen. Voor de maand september wil ik het
verhaal vertellen van één van de jongetjes die bij ons Casa Rafa komt.

Afgelopen zomer hebben Livia en
Ligia ook - eindelijk - meer zekerheid
gekregen over het terrein en gebouw
waar Casa Rafa op / in gehuisvest is.
De gemeente van Mosnita heeft laten
weten dat er een contract getekend
gaat worden - een soort van erfpachtovereenkomst - waarmee het gebruik
van het terrein en gebouw voor een
lange periode wordt vastgelegd.
Vertrouwen.
De wijze waarop de uitbreiding tot
stand is gekomen en het feit dat de
gemeente Casa Rafa voor lange tijd
het terrein en gebouw gunt, getuigen
beide van groot vertrouwen in en
waardering voor het werk dat de
projectleiding samen met de leerkrachten en vrijwilligers doen voor de
kinderen uit Mosnita. Maar het
getuigt ook van vertrouwen en overtuiging van Livia en Ligia dat zij kans
zien daadwerkelijk van betekenis te
kunnen zijn in het leven van een nog
grotere groep kinderen uit een
achterstandsomgeving. Aan ons de
uitdaging om samen met u als trouwe
achterban Casa Rafa ook vanuit
onze dorpen vooral te blijven
ondersteunen bij deze volgende stap.

Het jongentje is 6 jaar oud en volgt
onderwijs in
de voorbereidende
groep van het basisonderwijs. Hij
komt uit een gezin met 15 kinderen.
Hij is blij dat hij nu bij Casa Rafa mag
komen, en geniet bij ons van een
schone en warme plek waar hij zijn
huiswerk kan maken. Het belangrijkste voor hem is dat hij voldoende
eten kan krijgen. Hij vertelde dat bij
hem thuis niet voldoende te eten is
en dat hij genoodzaakt is om van zijn
broers en zijn ouders eten te pakken
als deze niet goed opletten. Vorige
week was hij heel verdrietig toen hij
bij ons kwam omdat zijn enige paar
schoenen compleet stuk waren. Hij
dacht dat hij nu niet meer naar Casa
Rafa en naar school zou kunnen
gaan. Toevallig had ik een paar
winterschoenen in de juiste maat van
een vriendin gekregen en die gaf ik

aan hem. Wat een prachtig moment
was het om zijn blijdschap en
dankbaarheid te zien, het raakt me
dan ook diep om te zien dat alle
kinderen Casa Rafa als een tweede
huis beschouwen en voor sommigen
is dit het enige échte thuis.
Deze jongen is een harde werker en
een doorzetter. Onze pedagogische
medewerker zorgt ervoor dat hij
netjes gekleed naar school kan gaan.
Hij heeft een grote behoefte aan
koestering en liefdevolle omarming.
Wij zijn dankbaar met jullie hulp.
Liefs, Ligia
Het jongentje waarover Ligia schrijft,
staat op de grote foto op de volgende
bladzijde, achteraan in het midden.
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Start nieuwe Casa Rafa seizoen.
Begin september is het nieuwe
schooljaar voor Casa Rafa gestart.
De uitbreiding van het aantal lokalen
bracht afgelopen zomer al veel extra
werk met zich mee, maar ook de
uitbreiding van het aantal kinderen
dat nu op Casa Rafa komt, kostte
veel tijd in verband met de vereiste
leerlingendossiers. Op de foto
hiernaast staat de nieuwe groep van
6-jarige kinderen. De leerkracht op
de foto heet Magdalena Inoesi, zij
geeft nu voor het tweede schooljaar
les op Casa Rafa.
Onderstaande foto is gemaakt bij de
start van het nieuwe schoolseizoen
en toont alle kinderen, leerkrachten
en de projectleiding van Casa Rafa.
Casa Rafa. Dan gaan ook de levensmiddelen mee die tijdens Dankstonddiensten in verschillende kerken
worden ingezameld.

Ligia schrijft in één van haar mails
dat ze ontzettend blij is met de
uitbreiding en dat ze nu meer
kinderen uit Mosnita kunnen helpen
op Casa Rafa. Tegelijk zijn er ook
zorgen over de haalbaarheid op
lange termijn. In financiële zin, maar
ook de zorg over de beschikbaarheid
van de leerkrachten die bij Casa Rafa
betrokken zijn omdat Casa Rafa
geen volwaardig salaris kan betalen.
November-transport.
De uitbreiding van Casa Rafa vraagt
ook extra meubilair. Vanuit het PCBO
Drachten e.o. is inmiddels schoolmeubilair beschikbaar gesteld. Dit
schoolmeubilair
gaat
met
het
aanstaande november-transport naar

Vanuit hun actie van afgelopen
voorjaar had CBS de Finne uit
Jistrum nog een potje met geld over.
In overleg met Ligia is besloten 50
paar winterlaarzen aan te schaffen.
Het potje was niet toereikend voor
deze grote aankoop, maar dankzij de
firma De Boer uit Drachten kon de
aankoop toch door gaan. Prachtig!
Promotie-activiteiten.
Een aantal van onze werkgroepleden
gaan regelmatig op pad om bij
scholen, verenigingen en diaconieën
over het project Casa Rafa te
vertellen. Mocht u voor uw groep,
kerk of vereniging ook een presentatie willen organiseren, laat het ons
dan weten. Wij komen graag langs
met de verhalen en beelden over hoe
op Casa Rafa kansarme kinderen
geholpen worden, en over mogelijkheden voor u om daar - eventueel bij betrokken te worden.
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