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DECEMBER 2017

Voorwoord.

Projectleidster Ligia Silasi vertelt over Casa Rafa.

Bij deze laatste nieuwsbrief van dit
jaar ontvangt u ook weer een
kerstgroet van één van de kinderen
van Casa Rafa. Ongeveer 300
kerstkaarten zijn er dit jaar door de
kinderen gemaakt voor u als donateurs van onze stichting en daarmee
dus van Casa Rafa.

Ook in deze nieuwsbrief vertelt Ligia ons weer over de dagelijkse gang van
zaken in Casa Rafa. Over de kinderen, over het nieuwe gebouw en een
onaangekondigde inspectie van de gemeente. Met een “wij zijn de Heer erg
dankbaar voor jullie hulp en steun” sluit ze haar laatste bericht af.

Voor de kinderen van Casa Rafa
begint kerst daarmee dus vroeg: al in
november om de kaarten op tijd mee
terug te kunnen geven aan de
chauffeurs van het wintertransport.
Maar daar houdt kerst voor de
kinderen van Casa Rafa niet mee op:
onderstaande foto is gemaakt tijdens
het kerstfeest op Casa Rafa in 2016.

Ik word elke keer weer blij als ik de
kans krijg om over één van de mooie
en prachtige kinderen van Casa Rafa
te schrijven. Ik wil dan ook graag het
onderstaande verhaal met jullie
delen.
Het gaat over een 6-jarige meisje dat
uit een gezin komt met heel weinig
financiële middelen. Ze heeft 3
zusjes, het gezin woont in een huis
dat niet afgemaakt is en haar vader
werkt met een flex-contract in de
bouw. Het doet het meisje goed om
bij Casa Rafa te komen en ze mist
geen dag. Ze is een lief en
gehoorzaam en houdt zich aan haar
afspraken en de regels van Casa
Rafa.

Jaarlijkse december-actie.
Net als voorgaande jaren, willen we u
als donateur ook dit jaar weer vragen
mee te doen aan onze decemberactie. Naast de vaste donateurs die
periodiek hun bijdrage aan Casa
Rafa doneren, is er een groeiende
groep donateurs die met deze actie
een jaarlijkse bijdrage overmaken.
Dit jaar is de brief niet meer voorzien
van een acceptgirokaart vanwege de
drukkosten en omdat steeds meer
donateurs op een andere wijze hun
bijdrage overmaakten.
Over de bestemming van de
december-actie van dit jaar leest u
meer in bijgaande brief. Van harte
aanbevolen !

Inspectie.
Op een dag kwamen medewerkers
van de gemeente onaangekondigd
voor inspectie om te controleren of
Casa Rafa zich wel hield aan de
regels omtrent het verstrekken van
maaltijden. Officieel mogen alleen
broodmaaltijden worden opgediend,
en toen de inspecteurs zich bij Casa

Rafa meldden, raakte Mihai - de man
van Ligia - in paniek omdat de
kinderen boven net allemaal aan een
warme maaltijd zaten. Toen de
inspecteurs eenmaal boven waren en
in de eetzaal ruim 40 kinderen zagen
eten en genieten, spraken ze enkel
hun waardering uit voor het werk dat
op Casa Rafa voor de kinderen wordt
gedaan: wel respect, geen boete.
Het nieuwe gebouw.
Ligia vertelt met trots over het nieuwe
gebouw en is blij dat dit ook meer
rust heeft gebracht op Casa Rafa,
ondanks de uitbreiding van het aantal
kinderen. Nu de klassen over 2
gebouwen zijn verdeel met in totaal 5
klaslokalen en een eetzaal, hebben
de kinderen meer ruimte en werkt het
voor de leerkrachten veel prettiger.
De schenker van de container-units
was bekend met het werk op Casa
Rafa en had al een aantal malen een
gesprekje aangeknoopt met Ligia en
Livia. Eén van deze keren was
tijdens de zomervakantie. De leiding
van Casa Rafa had de kinderen uit
Mosnita toen uitgenodigd voor een
eendaags zomerkamp op het terrein
van Casa Rafa. Al pratende met de
man konden Livia en Ligia hun grote
wens kenbaar maken: uitbreiding van
het gebouw om meer kinderen uit het
dorp te kunnen helpen en de
condities waaronder de kinderen
worden geholpen, te verbeteren. De
impact van het verhaal was blijkbaar
groot. Na plaatsing van de units heeft
Githa - man van Livia en vader van
Ligia - met vrijwilligers hard gewerkt
aan de inrichting van de units, zodat
ze direct gebruikt konden worden.
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Het wintertransport.
Op 23 november ’s avonds is het
wintertransport bij Casa Rafa aangekomen. In het donker werd de
vrachtwagen gelost zodat de beide
chauffeurs van de stichting NoordNederland voor Roemenië direct hun
reis konden hervatten. De goederen
zijn weer met veel enthousiasme bij
Casa Rafa ontvangen.
Onderstaande twee foto’s tonen heel
mooi hoe het project Casa Rafa kan
werken: twee leerlingen van CBS de
Finne uit Jistrum - zie vorige nieuwsbrief - tonen vol trots de door hen
aangeschafte winterlaarzen voor de
kinderen van Casa Rafa. Een maand
later zijn de laarzen op plaats van
bestemming: nu zijn het twee
jongetjes van Casa Rafa die vol trots
hun nieuwe winterlaarzen tonen.
Deze vier prachtige gezichten maken
elke verdere toelichting overbodig...

Colofon

Second class.
Bovenstaande foto is van de “second
class” van Casa Rafa. Ligia schrijft
ons dat deze kinderen rond 8 jaar
oud zijn, en dat de groep in totaal uit
13 kinderen bestaat. De onderwijzeres van deze groep heet Lidia
Cruceru, zij werkt voor het eerste
schooljaar voor Casa Rafa. In haar
vorige woonplaats Constanta (aan de
Zwarte Zee) heeft Lidia gedurende 5
jaar voor een vergelijkbare stichting
als Casa Rafa gewerkt.
Donaties, giften, ANBI.
In het colofon van deze nieuwsbrief
ziet u rechts onderaan het ANBIteken staan. De Stichting Werkgroep
Roemenië is namelijk een officiële
ANBI-stichting, in het ANBI-register
van de Belastingdienst opgenomen
onder RSIN-nummer 816178963.
Dit betekent dat u uw gift of donatie
aan onze Stichting als aftrekpost kunt
verantwoorden bij uw aangifte
Inkomstenbelasting.
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December-actie 2017: geef kinderen kansen.

De Tike, december 2017.

Geachte donateur,
In de laatste 2 nieuwsbrieven van 2017 heeft u kunnen lezen dat de capaciteit van Casa Rafa deze herfst aanmerkelijk is
uitgebreid: op schooldagen vinden momenteel 45 kinderen op Casa Rafa een warme plek waar ze een maaltijd krijgen,
geholpen worden bij hun huiswerk en begeleiding krijgen bij hun sociale ontwikkeling. Voor de toekomst van deze
kinderen is dit erg belangrijk, hun thuissituatie maakt dat ze deze steun in de rug nodig hebben om te voorkomen dat ze
helemaal niet of slechts een paar jaar basisonderwijs volgen. Vandaar dat Livia en Ligia enorm blij zijn dat met de
uitbreiding van afgelopen zomer de groeiende wachtlijst met kinderen flink korter werd.
Als projectleiders zetten Livia en Ligia zich enorm in om deze begeleiding van de kinderen te kunnen realiseren. Tien jaar
terug, in 2007, zijn ze gestart met het project Casa Rafa om kinderen uit hun eigen omgeving te helpen. Met veel ambitie,
zonder geld, maar wel het vertrouwen dat ze zegen op hun gebeden en werk zouden mogen ontvangen. Ook de recente
uitbreiding is vanuit dit vertrouwen ingezet: niet wachten totdat er - op z’n Hollands - eerst zicht op een sluitende begroting
zou zijn, maar de geboden kansen aangrijpen om meer kinderen uit Mosnita te kunnen helpen.
Vandaar ook onze oproep aan u als donateur om door middel van uw december-gift de mensen achter het prachtige
project Casa Rafa een extra financiële steun in de rug te geven. De opbrengsten van eerdere december-acties waren
vaak voor een speciaal doel, dit jaar is de actie bedoeld als bijdrage in de dagelijkse kosten die als gevolg van de
uitbreiding van het aantal kinderen gestegen zijn. Wat die kosten zijn, laten we u hieronder graag zien:

Elke donatie voor welk bedrag dan ook is belangrijk en van harte welkom voor Casa Rafa. Maar het is wellicht mooi om te
weten waartoe de projectleiding van Casa Rafa in staat zal zijn met uw gift. Vandaar de bovenstaande voorbeelden.
Doet u mee met deze actie? Uw kunt uw gift overmaken op IBAN-nummer NL15RABO0369024354, of via onze website
www.werkgroeproemenie.com (onder het kopje donaties). Bij voorbaat dank!
Hoe dan ook, wij danken u als donateur voor uw belangstelling voor het project Casa Rafa en wensen u alvast gezegende
kerstdagen en een voorspoedig 2018.
Stichting Werkgroep Roemenië.
Secr. M.A. de Bruin
Master de Jongwei 32
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KvK 41005187
IBAN: NL15RABO0369024354

