
Voorwoord.

Naar aanleiding van onze vorige
nieuwsbrief hebben we verschillende
leuke reacties gekregen over het
tweeluik met de laarzen: de twee
meisjes van CBS De Finne uit
Jistrum en de twee jongetjes van
Casa Rafa. Het tweeluik verbeeldt
mooi de wederzijdse betrokkenheid
tussen kinderen, en we merken ook
dat bij het ondersteunen van Casa
Rafa via onze werkgroep de acties
via scholen en kerken toenemen.
In deze nieuwsbrief kunt u lezen over
een aantal nieuwe acties: het taarten-
bakken door leerlingen van CBS Het
Anker in Drachten en een spaaractie
van de kinderkerk van PKN
Surhuisterveen. Maar ook de oudere
jeugd roert zich: de CJV van
Rottevalle heeft besloten zich dit jaar
opnieuw voor Casa Rafa in te zetten.

De decemberactie: bedankt !

Bij de vorige nieuwsbrief zat een
verzoek aan de lezers om mee te
doen met de jaarlijkse december-
actie. Voor ons als werkgroep was
het best wel spannend omdat we
besloten hadden geen gebruik meer
te maken van de relatief dure
acceptgirokaart. Uiteindelijk konden
we net als vorig jaar een bedrag van
€ 2.500 overmaken naar Casa Rafa.
Uit de financiële rapportages die we
regelmatig van de leiding van Casa
Rafa ontvangen, blijkt dat de
opbrengst van de decemberactie
zéér welkom is. Alle gevers daarom
van harte bedankt voor uw bijdrage!

Voorjaarstransport.

Midden april vertrekt het voorjaars-
transport naar Casa Rafa. Met dit
transport gaan vooral levens-
middelden mee die ingezameld
worden door kinderen van de basis-
scholen in de verschillende dorpen in
ons werkgebied.

Ik wil deze keer een verhaal schrijven
over een prachtige jongen van Casa
Rafa. Hij is 6 jaar oud en volgt de
voorbereidende klas van het basis-
onderwijs. Hij komt uit een Roma-
gezin met weinig financiële middelen.
Hij is enig kind en woont samen met
zijn ouders en zijn oma en opa in een
huisje met beperkte woonruimte. Zijn
ouders mogen af en toe een dagje
helpen bij andere mensen in het dorp
en ze verzamelen oud ijzer of andere
recyclebare objecten.

Een getrouwd stel - beiden oogarts -
hebben gehoord over Casa Rafa en
ze hebben aangeboden om alle
kinderen en pedagogische medewer-
kers van Casa Rafa een gratis
consult te geven, dus ook aan dit
jongetje. Toen hij aan de beurt was,
ging hij verlegen de zaal binnen. De
arts vertelde hoe hij het apparaat
voor zijn ogen moest gebruiken. Na
dit consult kwam het volgende naar
voren: een vermoeden van diabetes,

een aandoening waar niemand op
zat te wachten. In de uren daarna
heb ik contact met de moeder van
het jongetje opgenomen en over de
resultaten van het consult verteld.
Het nieuws had een grote impact op
haar. Ze kon dit niet geloven en was
het niet eens met deze vermoedens.
Met haar toestemming hebben wij de
dag daarna een apparaat bij Casa
Rafa gebracht om zijn bloedsuiker te
meten. De bloedglucosewaarde was
hoog voor een kind. Als gevolg
daarvan moeten ze verder onderzoek
plaats laten vinden, maar de ouders
hebben de financiële middelen niet
en elke keer verplaatsten ze de
afspraak bij de specialist. Dit doet
ons veel verdriet en wij proberen te
bedenken op welke manier zouden
wij kunnen ondersteunen zodat hij
verder onderzocht kan worden. Hij is
een vrolijk kind dat graag wil leren
maar het lukt hem niet om de leerstof
bij te houden. Ondanks het feit dat dit
een verdrietig verhaal is, zijn wij
dankbaar dat we er met behulp van
de oogartsen achter zijn gekomen
dat de jongen een suikerziekte heeft.

Het vervolg.

Ligia  heeft ons na haar eerste brief
op de hoogte gehouden van de
vervolgstappen. Met toestemming
van de moeder van het jongetje heeft
een arts - een vriendin van Livia - het
jongetje verder onderzocht. De resul-
taten van dit onderzoek vielen uitein-
delijk mee in vergelijking met de
eerste diagnose. Het verhaal laat wel
zien op welke wijze er zorg is voor de
kinderen van Casa Rafa, zowel van
de leiding maar ook van mensen die -
hoewel niet direct betrokken – waar
mogelijk een helpende hand bieden.

Projectleidster Ligia Silasi vertelt over Casa Rafa.

Deze keer kregen we een indringend verhaal van Ligia over een jongetje van 6
jaar. Ligia besluit haar januari-brief met ”wij zijn een nieuw jaar begonnen en ik
hoop dat het voor iedereen een gezegend jaar zal zijn”.
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Acties voor Casa Rafa.

Op 7 maart hield CBS Het Anker de
actie “Heel het Anker bakt”. Lenie de
Vries, die namens onze werkgroep
de contacten met het Anker verzorgt,
maakte deel uit van jury. Met meer
dan 80 aanmeldingen had Lenie een
smakelijke middag met het proeven
van de taarten. Na de jurybeoor-
deling zijn de taarten verkocht aan
ouders en belangstellenden: de
opbrengst bedroeg € 1.000 en komt
ten goede aan Casa Rafa !

Een tweede actie is die van de kin-
derkerk van de PKN-gemeente van
Surhuisterveen. De kinderen van de
kinderkerk sparen voor maaltijden
voor de kinderen van Casa Rafa. De
opbrengst wordt tijdens het project
zichtbaar gemaakt door een lange
slinger van gekleurde etensbordjes.

Een aantal jaren terug zijn de
jongeren van de CJV uit Rottevalle
naar Casa Rafa geweest en daar
speeltoestellen met een afdak ge-
plaatst. Dit jaar zijn ze van plan om
met de oudste kinderen van Casa
Rafa een aantal dagen op zomer-
kamp te gaan. Ligia is ontzettend blij
met dit initiatief, met name ook voor
de sociale ontwikkeling van de kin-
deren. Om de reis en het zomerkamp
te bekostigen, zullen de Rottefalsters
verschillende acties organiseren. Eén
daarvan is een sponsorfietstocht van
100 kilometer. Voor deze en de
andere acties: van harte aanbevolen,
als stimulans voor de initiatiefnemers
en voor de kinderen van Casa Rafa.

De derde klas.

Ook voor deze nieuwsbrief hebben
we weer een mooie klassenfoto van
Ligia ontvangen, deze keer van de
”third class”. De 11 kinderen van
deze klas zijn rond 9 jaar oud en
draaien al weer een paar jaar mee op
Casa Rafa. Deze derde klas is
gehuisvest in één van de nieuwe
containerunits, de onderwijzeres van
deze klas heet Daniela Utiu. Zij is
inmiddels al weer meerdere jaren als
leerkracht actief op Casa Rafa.

Promotiefilm Casa Rafa.

Van Ligia ontvingen we recent een
heel mooie promotiefilm van Casa
Rafa. Deze film staat inmiddels in
een verkorte versie op onze website
(www.werkgroeproemenië.com).
De film geeft een mooi beeld van het
huidige Casa Rafa en wat Livia en
Ligia de afgelopen 10 jaar hebben
weten te realiseren. Met behulp van
mensen dicht om hen heen, maar
ook met uw bijdrage van iets verder
weg. Een project om vooral samen te
koesteren!

Colofon
Deze nieuwsbrief is een uitgave van
Stichting Werkgroep Roemenië en
verschijnt vier keer per jaar.
Redactie: Lenie de Vries, Rien de
Bruin, Jan Gerrit Spijksma en Aalze
Vriezema.

Website en e-mailadres:
www.werkgroeproemenie.com
info@werkgroeproemenie.com

Stichting Werkgroep Roemenië
wordt gevormd door vrijwilligers uit
Boornbergum, De Tike, Nijega,
Opeinde, Oudega en Rottevalle.

Secretariaat: Rien de Bruin, (0512)
371626.
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NL15RABO0369024354 t.n.v.
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