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Voorwoord.

Projectleidster Ligia Silasi vertelt over Casa Rafa.

Nieuwe seizoen.

Zowel de kinderen als de medewerkers van Casa Rafa zijn blij dat het nieuwe
schooljaar weer begonnen is, het elfde schooljaar al. Ik ben blij dat we ook nu
weer de kans hebben om de verhalen over onze kleintjes met jullie te delen.

Voor zowel ons als werkgroep als
ook de projectleiders van Casa Rafa
is het nieuwe seizoen weer van start
gegaan. Voor ons werkgroep betekent dit naast onze vijf vergaderingen
per seizoen en de twee transporten,
ook het verzorgen van presentaties
over het project Casa Rafa. Deze
presentaties worden gegeven op
scholen, bij clubs, verenigingen en
kerken. Door middel van deze
presentaties proberen we de groep
van mensen die het project Casa
Rafa - op welke wijze dan ook ondersteunen, te informeren en deze
groep waar mogelijk verder uit te
breiden. Want ook het project Casa
Rafa groeit stap voor stap.
Vorige herfst kon Casa Rafa haar
activiteiten al uitbreiden door de twee
nieuwe leslokalen, waarmee het
aantal kinderen dat ’s middags wordt
opgevangen, kon worden vergroot.
Deze herfst zijn Livia en Ligia een
nieuw project gestart, speciaal voor
tieners die nog nooit naar school zijn
geweest. De eerste groep bestaat uit
drie leerlingen. Alle drie vinden ze het
prachtig om naar Casa Rafa te gaan:
“eindelijk gaan we net als andere
kinderen óók naar school”.
Ligia is erg blij dat dit project gestart
is, zij en de staf van Casa Rafa willen
zich graag inzetten voor de groep
tieners onder de Roma’s in Mosnita
die nog niet kunnen rekenen, lezen
en schrijven. Voor hun toekomst is
deze kans namelijk erg belangrijk.
Zomerkamp.
Deze zomer is een aantal jongeren
en begeleiders uit Rottevalle e.o. vijf
dagen met de kinderen van Casa
Rafa op zomerkamp geweest. In
deze nieuwsbrief een verslag met
foto’s van deze prachtige reis.

.

Dit schooljaar zijn we gestart met 47
kinderen die dagelijks bij ons komen
om hun huiswerk te maken, voedsel,
kleding en schoolspullen te krijgen en
vooral ook liefde, koestering en
bescherming. Ik wil graag beginnen
met het verhaal van een kleine
jongen. Zijn naam is Theo en hij is 6
jaar oud. Hoewel Theo uit een groot
gezin komt, met weinig financiële
middelen, is hij altijd aanwezig op
school en bij Casa Rafa.

dag voor school te kleden en heeft
tegen Theo gezegd dat het beter zou
zijn als hij af en toe een dagje thuis
bleef. Uit angst om een dagje thuis te
moeten blijven, gaat hij elke avond
vroeg slapen om de eerste te zijn die
's ochtends wakker wordt en op die
manier snel onderweg naar school te
kunnen zijn.
Het is een grote vreugde om voor
deze prachtige en mooie kinderen te
zorgen en wij leren ze graag alles
wat voor school nodig is.
Met liefde, Ligia.
Teensproject.
Met groot enthousiasme schreef Ligia
ons deze maand kort over het Teensproject dat Casa Rafa gestart is. De
eerste drie tieners zijn een broer en
zus (14 en 17 jaar) en een meisje
van 11 jaar. Alle drie zijn ze nog nooit
naar school geweest. Het oudste
meisje heeft ook nooit identiteitspapieren gehad. Hun moeder heeft
de beide kinderen verlaten, de vader
is vorig jaar overleden.

Van een vriendelijke mevrouw heb ik
rugzakken gekregen voor alle
kinderen van Casa Rafa. Sinds Theo
zijn rugzak heeft gekregen, laat hij
hem nooit los en houdt hem vast ook
als hij gaat slapen. Niemand mag
hem pakken, hij zorgt heel goed voor
al zijn schoolspullen. Elke ochtend
wordt Theo als eerste wakker omdat
hij graag naar school wil. De moeder
van Theo gaf toe dat zij niet
voldoende kleding heeft om hem elke
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Zomerkamp.
Eind augustus zijn 7 jongeren en 3
begeleiders uit Rottevalle (e.o.) een
week naar Roemenië geweest en
daarvan 5 dagen met kinderen van
Casa Rafa op zomerkamp geweest in
Saska Montană, ongeveer 150
kilometer ten zuiden van Mosnita. De
groep van Casa Rafa bestond uit 30
kinderen (tot 16 jaar), leerkrachten
van Casa Rafa, begeleiding en koks.
Het zomerkamp duurde van maandag tot en met vrijdag, het gebouw
waar de groep verbleef lag in een
bergachtige omgeving met veel bos.

Colofon

Ligia: belangrijk voor de kinderen.

Vooraf was afgesproken met Ligia
dat het hún zomerkamp was en dat
ze de dingen moesten doen die zij
graag wilden doen met de kinderen.
Het programma bevatte ochtendgymnastiek, veel sport en spelletjes
en strúne of hiken door de bossen.
Wat de Nederlandse groep opviel
was het respect dat de jeugd voor de
leiding toonde. Maar ook dat de
Roemeense jeugd veel zorg en aandacht aan elkaar besteedde. Tijdens
de bingo - nieuw voor de Roemenen
- waren de niet-winnaars even blij en
gespannen als de winnaars wanneer
er weer een “bingo” in de zaal klonk.
Een uitgebreider verslag kunt u lezen
op de website van onze werkgroep.

Ligia was ontzettende blij met dit
zomerkamp voor de kinderen van
Casa Rafa. Veel van deze kinderen
komen namelijk weinig het eigen
dorp uit, en de dagelijkse omstandigheden in de eigen gezinnen brengen
vaak spanningen mee. Dan is een 5daags zomerkamp schitterend. Maar
voor Ligia is het ook belangrijk dat de
kinderen ervaren dat er mensen zijn in dit geval zelfs uit een ander land die liefde, tijd en geld willen besteden
aan hen als kinderen. En uiteindelijk
de kinderen ervan mogen leren dat
zij later ook iets kunnen betekenen
voor mensen om hun heen.
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