
Voorwoord.

In de vorige nieuwsbrief heeft u
kunnen lezen dat Livia en Ligia Silasi
- de projectleiders van Casa Rafa -
een nieuw project gestart zijn,
namelijk onderwijs aan tieners onder
met name de Roma in hun dorp. In
deze nieuwsbrief licht Ligia dit
nieuwe Teens-project uitgebreid toe.

Onderwijs is het meest onderzochte
thema als het gaat om de integratie
van Roma en Sinti. Holocaust-
overlever Zoni Weisz - zelf een Sinti -
noemde onderwijs ‘de sleutel tot
integratie’.

Dat onderwijsachterstanden vaak
leiden tot sociale achterstand op
allerlei gebied, hadden Livia en Ligia
ook al menig maal onderkend.
Daarom maken ze sinds kort tijd en
ruimte vrij om daadwerkelijk met deze
tieners aan de slag te gaan.

Tijd en ruimte… Over geld praten ze
dus niet, maar we weten dat er ook
extra geld nodig is voor dit project.
Mogen we daarom uw speciale
aandacht vragen voor de december-
actie van dit jaar? Bij voorbaat dank !

Verder kunt u in deze nieuwsbrief
lezen over het wintertransport en een
Casa Rafa  presentatie die bij twee
breigroepen is gegeven. De gebreide
en gehaakte opbrengst kon direct
mee met het wintertransport en was 2
weken later al in gebruik in Mosnita.

Ik vond binnen de oude Roma-groep
uit Moşniţa meerdere kinderen bereid
om naar school te gaan, wat hen om
verschillende redenen nog nooit
gelukt was. Ik ben begonnen met drie
kinderen die graag wilden leren om
zo een kans op een beter leven te
krijgen: Afina is 17 jaar, Doru is 15
jaar en Mihaela 12 jaar. Ik heb twee
maanden met hen gewerkt en ze
waren erg ontvankelijk en blij met
deze kans, een kans die we samen
vorm hebben gegeven en samen
voor gewerkt hebben.

De maatschappelijk werker uit
Moşniţa Noua heeft, in plaats van
hen te helpen, aan de grootmoeder
van twee van de kinderen gevraagd
om te verklaren dat ze Moşniţa
Veche zullen verlaten en niet terug
zullen keren voordat het papierwerk
afgerond is. Deze twee kinderen zijn
broer en zus, Afina en Doru. Ze
hebben geen contact met hun
moeder, toen ze klein waren heeft de
moeder de kinderen bij grootmoeder
achtergelaten. Ze hebben geen
contact met elkaar. Hun vader is
vorig jaar overleden. Zonder hulp van
sociale autoriteiten hebben de
kinderen geen kans om hun papieren
op orde te krijgen. Ik wilde ze graag
helpen, maar de autoriteiten hebben -
tegen het belang van de kinderen in -
geen actie ondernomen.

Op dit moment proberen we ze te
helpen in het proces van het regelen
van hun identiteitsbewijs zodat ze
terug kunnen keren naar huis. Voor
ons project is nu alleen Mihaela
overgebleven. Inmiddels heb ik nog
drie meisjes gevonden die zich in
een

een gelijke situatie bevinden als die
van Afina en Doru. Mijn doel is nu om
contact op te nemen met de ouders
van de meisjes om ze te integreren in
het alfabetiseringsprogramma.

Ik merk dat dit project nieuw is en
veel moeilijker dan de projecten van
het dagcentrum van Casa Rafa. Op
ons dagcentrum gaan de kinderen
naar school, daarna komen ze naar
ons toe en wij zorgen voor al hun
behoeften: voedsel, hygiëne, onder-
wijs, psychologische en sociale hulp.
Het alfabetiseringsproject is zwaarder
en intensiever, deze kinderen zijn
nooit naar school geweest, hebben
nooit een schooltas gehad. Ze
hebben ook weinig kleding.

Met liefde en verantwoordelijkheid
voor de toekomst van deze kinderen
proberen wij voor hen een kans op
onderwijs te creëren. Ons project
heeft zijn doel bereikt wanneer de
kinderen geleerd hebben om te
schrijven, te lezen en te rekenen, en
dat ze daarna al die kennis kunnen
toepassen op een vakschool. Dit
project draait elke dag in Casa Rafa
van maandag tot met vrijdag van
9.00 tot 11.30 uur. Sommige juffen
van het dagcentrum van Casa Rafa
willen zowel daar als bij het nieuwe
project werken.

Heel erg bedankt voor het meedoen
met dit project. Samen met u komen
onze projecten tot leven en er
worden onvergetelijke resultaten
geboekt: nogmaals bedankt!

Met liefde, Ligia en Livia

Projectleidster Ligia Silasi vertelt over Casa Rafa.

Lieve vrienden van Casa Rafa. Ik wil jullie informeren over ons alfabetiserings-
project. In het najaar ben ik begonnen met drie kinderen die hiervoor in
aanmerking kwamen en die graag wilden leren schrijven, lezen en rekenen.
Het project is gericht op kinderen en jongeren die nooit naar school zijn
geweest. Graag vertel ik jullie hier meer over.
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VERVOLG

Breiclubs van Hardegarijp en
Heerenveen actief voor Casa Rafa.

Namens onze werkgroep zijn Greetje
Folkersma en ik op 26 oktober
samen naar Hardegarijp geweest om
voorlichting te geven over het project
Casa Rafa. We troffen daar een
enthousiaste groep breiende dames,
die graag aan de gang willen voor de
kinderen van Casa Rafa. Datzelfde
enthousiasme trof ik ook aan bij de
breiclub van Heerenveen waar ik een
week later was.

Van beide groepen kregen we
dekens mee, ook mutsen en dassen
werden meegegeven. Ze kwamen
mooi op tijd voor ons wintertransport.

Van Ligia kregen we al snel foto’s
terug van de kinderen met de
dekens, mutsen, dassen en tasjes.
Leuk om dit gelijk door te kunnen
sturen naar de beide breigroepen.

Wij vinden het geweldig dat deze
dames zich in willen zetten voor ons
project.

Lenie de Vries

Wintertransport.

Sinds vele jaren is het gebruikelijk
dat in de kerken in ons werkgebied
rond dankstond een inzamelingsactie
wordt gehouden voor levensmiddelen
die vervolgens met een winter-
transport - via Stichting Noord-
Nederland voor Roemenië - naar
Casa Rafa worden gebracht. Dit jaar
was de opbrengst van de levens-
middelen en giften voor transport-
kosten weer erg bemoedigend. Mid-
den november kwamen de goederen
in Mosnita aan en zijn daar direct uit-
gedeeld. Alle gulle gevers: bedankt !

Colofon
Deze nieuwsbrief is een uitgave van
Stichting Werkgroep Roemenië en
verschijnt vier keer per jaar.

In onze nieuwsbrief worden niet de
echte namen van de kinderen ver-
meld, maar fictieve namen.

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, De Tike
(0512) 371626.

Bankrekeningnummer:
NL15RABO0369024354 t.n.v.
Stichting Werkgroep Roemenië
te Opeinde.

KvK nummer
41005187
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De Tike, december 2018.

Geachte belangstellende en / of donateur,

In de vorige nieuwsbrief meldde Ligia ons dat ze dit najaar van start zijn gegaan met het elfde schooljaar van Casa Rafa,
en het is ons een genoegen u als belangstellende en / of donateur steeds te informeren over dit project. Ook door middel
van presentaties op scholen, clubs en in kerken hopen we mensen uit onze omgeving enthousiast te maken voor Casa
Rafa. Want we vinden dat Ligia en Livia naast alle energie die ze - samen met de leerkrachten - steken in het opvangen
en begeleiden van de kinderen, niet wakker mogen liggen om het geld dat elke maand weer nodig is voor Casa Rafa.

Een aantal malen per jaar ontvangen wij van Ligia en Livia een overzicht van de maandelijkse uitgaven die gedaan
worden voor Casa Rafa. We zien dat met het toenemen van de activiteiten op Casa Rafa ook de kosten toenemen, en we
weten ook dat Livia en Ligia naast het geld dat ze via onze stichting ontvangen afhankelijk zijn van giften van vrienden en
gemeenteleden uit hun kerk.

Vragen om (extra) geld doen we niet vaak in onze nieuwsbrieven, maar het is wel een goede gewoonte dat met onze
december-nieuwsbrief te doen. Vandaar ook deze keer ons verzoek aan u om een extra gift of december-gift. Voor de
opvang van de 47 kinderen die elke schooldag naar Casa Rafa gaan en daar opgevangen worden, maar ook voor het
bekostigen van het nieuwe Teens-project. Want naast de kinderen die Ligia al in de nieuwsbrief noemde, stuurde ze ons
een lijst van 12 tieners die ook nog voor het Teens-project in aanmerkingen komen. Want, schrijft Ligia: “Middels dit pro-
ject willen wij deze tieners een kans bieden op een toekomst met een beter leven. Ik ervaar grote voldoening als de
kinderen die voor het eerst een potlood in de hand vast houden, later hun schriften met hun verhalen aan mij laten lezen.”

Elke donatie voor welk bedrag dan ook is belangrijk en van harte welkom voor Casa Rafa. Maar het is wellicht ook mooi
om te weten waartoe de projectleiding van Casa Rafa in staat zal zijn met uw gift. Vandaar dat we u - net als vorig jaar -
de onderstaande voorbeelden tonen.

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 voor uw belangstelling voor het project Casa Rafa en wensen u alvast gezegende kerstdagen
en een voorspoedig 2019.

Stichting Werkgroep Roemenië.
Secr. M.A. de Bruin
Master de Jongwei 32
9219 VN De Tike
KvK 41005187
IBAN: NL15RABO0369024354

December-actie 2018: geef kinderen kansen.


