67

JUNI 2018

Voorwoord.

Projectleidster Ligia Silasi vertelt over Casa Rafa.

Afscheid.

Beste vrienden van Casa Rafa, elke keer dat ik de kans krijg om over onze
kinderen te schrijven, voel ik dat jullie dicht bij mij en bij ons zijn. Vandaag wil ik
een kort verhaal schrijven over één van de kleinere jongens van Casa Rafa.

Tijdens onze werkgroepvergadering
van afgelopen 24 mei hebben
afscheid genomen van 2 van onze
werkgroepleden: Anneke Mulder en
Anja Bus. Beide hebben zich
jarenlang ingezet voor Casa Rafa,
Anneke vanuit de Doopsgezinde
Gemeente van Rottevalle en Anja
Bus als ons contactpersoon in
Oudega. Binnen onze werkgroep zijn
hun plaatsen ingenomen door resp.
Rimmer Grondsma en Sietske
Lindeboom. Ook vanaf deze plaats
onze hartelijke dank aan Anneke en
Anja voor hun bijdrage en inzet!
Casa Rafa-seizoen ten einde.

De jongen heeft net groep twee
afgerond en is binnenkort jarig. Hij
wordt zeven jaar. Hij maakt deel uit
van een gezin met twee ouders en
twee broers, en is het oudste kind
van het gezin. Het gezin woont in het
dorp in een eenkamerwoning en
delen de keuken met een ander
gezin. De vader werkt in de bouw via
een flexcontract, als er tenminste
werk voor hem is. Vaak heeft de
moeder geen eten om aan de
kinderen te geven, de behoeften van
ieder gezinslid zijn hoog en de
financiële middelen zijn zeer beperkt.

Het seizoen van Casa Rafa loopt
einde juni weer ten einde. Aan het
begin van het seizoen kon het aantal
kinderen dat dagelijks op Casa Rafa
komt, worden uitgebreid tot ruim 40
door ingebruikname van de nieuwe
klaslokalen. Hoe urgent deze uitbreiding was, leest u hiernaast in
Ligia haar verhaal.
Zomerkamp.
In de vorige nieuwsbrief kon u al
lezen over de plannen van een enthousiaste groep jeugd uit Rottevalle
om met de oudste kinderen van Casa
Rafa op zomerkamp te gaan. Alle
voorbereidingen liggen op schema,
en er wordt met verschillende acties
hard gewerkt om het benodigde geld
bij elkaar te krijgen. Er is inmiddels al
een mooi bedrag aan giften ontvangen voor dit doel. Wilt u ook een bijdrage overmaken, dan kan dat op het
IBAN-nummer van onze stichting
(rechtsonder op de volgende pagina)
met als omschrijving “zomerkamp”. In
onze volgende nieuwsbrief hopen we
u uitgebreid verslag te kunnen doen
van dit prachtige initiatief.

jongen zijn huiswerk ook niet thuis
kan maken. Toen ik op bezoek was,
vond ik dat de kamer armoedig
ingericht was met oude voorwerpen,
maar het was er schoon en netjes.
Het maakte indruk op me ook al
waren al hun meubels en spullen oud
en versleten.
Ondanks de slechte financiële situatie thuis en de problemen waarmee
zij worden geconfronteerd, doet het
jongentje het goed op school en bij
Casa Rafa. Hij is een uitzonderlijke
jongen, gehoorzaam en hardwerkend. Vaak wordt hij door de juf van
de school en de pedagoog van Casa
Rafa als voorbeeld genoemd voor de
andere kinderen in zijn groep. Het
jongentje is erg zorgzaam en is altijd
bereid om anderen te helpen
wanneer ze een probleem tegenkomen. Een keer in het voorjaar toen
ik de kelder aan het opruimen was,
vond ik wat potten jam die wij van
vrienden hadden gekregen. Ik nam
die potten mee om ze te verdelen
onder de kinderen. Toen dit jongentje
aan de beurt was, vertelde hij dat hij
heel blij was met die pot jam. Thuis
hadden ze niets te eten en een pot
jam betekende veel voor hem. Hij
vertelde me dat de fruitjam dagen
achter elkaar hun basis eten is.
Hartelijk dank voor jullie steun en
voor de mogelijkheid om verhalen
over onze kinderen van Casa Rafa te
schrijven!
Met liefde, Ligia.

In hun kamer staan twee bedden en
een oude kledingkast. Er is geen tafel
in de kamer wat inhoudt dat de kleine

(op de volgende pagina leest u waar
de schoenen van het jongentje, waar
Ligia over schrijft, vandaan komen).
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Voorjaarstransport.
Eind april is het voorjaarstransport
aangekomen bij Casa Rafa. Dit
transport bevatte de levensmiddelen
die voorafgaand aan het transport
ingezameld waren door verschillende
basisscholen. Voor alle kinderen van
Casa Rafa zat bij dit transport ook
een paar nieuwe schoenen: deze
schoenen waren door de kinderen
van CBS Het Anker (Drachten)
gekocht van de opbrengst van hun
actie “Heel het Anker bakt”. Op
onderstaande foto’s staan de trotste
kinderen van Casa Rafa met hun
nieuwe schoenen.

Colofon

Groepsfoto.

Schoenen zijn voor deze kinderen
erg belangrijk: het niet hebben van
goede schoenen blijkt in de praktijk
één van de redenen waarom ze - uit
schaamte - thuis worden gehouden
van school en Casa Rafa. Terwijl
voor de ontwikkeling van deze kwetsbare kinderen zowel school als Casa
Rafa juist zo belangrijk zijn.

Deze keer hebben we geen foto van
de kinderen van één van de klassen,
maar een groepsfoto waarop de
kinderen van alle groepen van Casa
Rafa staan afgebeeld. Achter de
kinderen staan Livia en Ligia met de
leerkrachten van Casa Rafa.
AVG-wetgeving.
U ontvangt deze Nieuwsbrief omdat u
als donateur, vrijwilliger of belangstellende heeft laten blijken het
project Casa Rafa in Mosnita een
warm hart toe te dragen. Ten
behoeve van de verspreiding van
onze Nieuwsbrief maken wij gebruik
van uw adresgegevens. In verband
met de AVG-wetgeving aan u de
vraag of wij u via deze Nieuwsbrief
mogen blijven informeren over Casa
Rafa. Mochten wij voor 1 augustus
a.s. niets van u gehoord hebben, dan
gaan wij ervan uit dat u hiermee
akkoord bent. Laat onverlet dat we,
net als voorheen, zorgvuldig omgaan
met de gegevens van u als “stiper”
van Casa Rafa.
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