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Voorwoord.

Projectleidster Ligia Silasi vertelt over Casa Rafa.

In deze nieuwsbrief deelt Ligia Silasi
een verhaal met ons over de tweelingzusjes die dagelijks op Casa Rafa
komen. Een verhaal met twee
kanten: enerzijds de troosteloze situatie van de familie van de beide
meisjes, anderzijds de inzet van de
leiding en leerkrachten van Casa
Rafa om deze meisjes vooral naar
school te laten gaan in de hoop dat
op lange termijn de situatie van de
betreffende familie zal verbeteren. In
de tussentijd genieten de beide
meisjes van de tijd die ze op Casa
Rafa doorbrengen: en dat alleen is al
ontzettend veel waard !

Beste vrienden van Casa Rafa. Ik ben blij om jullie weer het eerste Casa Rafaverhaal te schrijven van het jaar 2019, deze keer over de tweelingzusjes die in
het programma van Casa Rafa meedraaien. We proberen hen alle hulp te
geven die nodig is, zodat ze naar school blijven gaan en het niet opgeven. Ik
ben blij dat ik wat over de manier van leven van deze zusjes met jullie kan
delen.
Ligia
Deze keer gaat dus het over
tweelingzussen van 6 jaar. Ze zijn
altijd vrolijk en dankbaar ondanks de
financiële problemen waarmee hun
gezin kampt. Ze maken deel uit van
een groot gezin en wonen samen
met de ouders, 4 broers, oma en 2
neven in een klein en enorm
beschadigd huis. Het huis heeft twee
ruimtes, daarin leven ze met 11
personen. De winter is de moeilijkste
periode, ze kunnen het huis niet
warm krijgen met de kleine kachel die
ze hebben en vaak is er ook niet
voldoende hout om de kachel te
stoken.
De twee zussen zitten op school bij
elkaar in de klas, maar thuis is er
geen ruimte om hun huiswerk te
maken en ze hebben Casa Rafa heel
erg nodig. Als ze niet naar Casa Rafa
konden, zouden ze ook niet naar
school gaan. Op de dagen dat ze niet
genoeg te eten hebben, stuurt oma
de meisjes naar Casa Rafa om te
vragen of er mogelijk nog eten over is
voor de kinderen die nog thuis zijn.

Op de tweede bladzijde van deze
nieuwsbrief leest u over de acties van
de afgelopen maanden en in aanloop
naar het a.s. voorjaarstransport: de
inzet die van allerlei kanten komt, is
steeds weer hartverwarmend.

De ouders van de meisjes zijn nooit
naar school gegaan en kunnen niet
lezen en schrijven, daardoor is het
moeilijk voor hen om een baan te
vinden. De vader werkt af en toe een
dag in de bouw met een flex-contract
en de moeder gaat soms afval
sorteren om daarmee ook geld te
verdienen.
De tweelingzusjes hebben nog geen
dag gemist op Casa Rafa en ze zijn
blij dat ze deze kans hebben
gekregen om naar school te gaan.

We bieden eten, schoolmaterialen en
hulp bij het maken van huiswerk en
- ook heel belangrijk- we bieden hen
de mogelijkheid om te douchen en
schone kleren te dragen als ze naar
school gaan.
Op een dag wilde ik het gezin helpen
met wat stoelen, zodat ze konden
zitten bij het eten, maar ik begreep
later dat dit een nutteloze actie was,
omdat ze helemaal geen tafel
hebben. Ik wilde hen ook bestek geven, maar ze weten niet hoe ze
bestek moeten gebruiken. Ze hebben
maar een paar borden en eten om de
beurt daaruit of eten rechtstreeks uit
de pot. De armoede in het gezin is
groot en ze hebben een moeilijk
leven.
Voor de zusjes is de tijd die ze bij
Casa Rafa doorbrengen als een oase
van vreugde en vrolijkheid waar ze
wel altijd willen blijven. Juist door
deze meisjes heb ik nog extra
ervaren hoe belangrijk het is om je
dankbaarheid uit te spreken en jezelf
gelukkig te prijzen.
Dankbaarheid en geluk hangen niet
af van dure en mooie spullen die we
graag willen hebben. Geluk en
tevredenheid moeten een manier van
leven zijn, genieten van kleine dingen
die we hebben of kunnen zien.
Met liefde, Ligia en Livia.
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De december-actie 2018.
Bij onze vorige nieuwsbrief kregen
lezers net als voorgaande jaren het
verzoek om een gift voor het werk
van Casa Rafa. De opbrengst
bedroeg ruim € 2.850. Hiermee kan
de leiding van Casa Rafa weer
salarissen voor de leerkrachten, het
eten voor de kinderen en andere
maandelijkse
kosten
betalen.
Iedereen die naar aanleiding van
deze of andere acties een gift heeft
overgemaakt of die periodiek geld
doneren voor Casa Rafa, willen we
hierbij van harte bedanken: uw
financiële ondersteuning is voor Casa
Rafa echt onmisbaar !
Schoolkinderen voor Casa Rafa.
In de aanloop naar het voorjaarstransport van eind april zijn
verschillende scholen in en rond
Drachten weer actief voor Casa Rafa.
Kinderen nemen m.n. levensmiddelen voor de kinderen van Casa
Rafa en de arme families in het dorp
Mosnita Veche. Op PCBO Het Anker
in Drachten werd weer een prachtige
“heel Het Anker bakt” gehouden. Een
bak-actie met weer een geweldige
opbrengst: € 1.288,18. Ligia heeft
ons inmiddels laten weten dat ze van
deze opbrengst van deze actie
graag weer schoenen voor de
kinderen van Casa Rafa wil kopen.

Ook op Casa Rafa wordt gebakken:
maandelijks een taart om met heel
Casa Rafa de verjaardagen van de
kinderen van die maand te vieren.

Voorjaar in Mosnita Veche, vlakbij het gebouw van Casa Rafa. Uit dit deel
van Mosnita zijn veel van de Casa Rafa-kinderen afkomstig.

Colofon

Sportkleding uit Opeinde.

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 vermeld, maar fictieve namen.
Website en e-mailadres:
www.werkgroeproemenie.com
info@werkgroeproemenie.com

Bij de foto’s die we regelmatig van de
leiding van Casa Rafa ontvangen,
kwamen we recent ook foto’s tegen
die sommige van werkgroepleden
aan hun sportieve jeugdjaren deden
denken: mooie trainingspakken van
Toneo (rood / zwart ) en ONT (geel /
zwart). Toneo is een gymnastiekvereniging en ONT een voetbalvereniging, beide afkomstig uit de
dorpen Opeinde-Nijega-De Tike. De
trainingspakken worden nu met trots
gedragen door de oudere kinderen
van Casa Rafa. Beide verenigingen
enorm bedankt voor deze bijdrage !
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