
Voorwoord.

Zoals Ligia hiernaast al schrijft, het
elfde Casa Rafa schooljaar is al weer
ten einde. En het is inderdaad ook 11
jaar geleden (mei 2008) dat we in
onze nieuwsbrief vertelden over het
nieuwe project Casa Rafa in Mosnita
en een verslag hadden van het
bezoek van Rien en Winnifred de
Bruin aan dit project en de project-
leiders Livia en Ligia. In deze
nieuwsbrief opnieuw een verslag van
een bezoek van Rien en Winnifred
aan Casa Rafa, deze keer samen
met werkgroeplid Greetje Folkersma
en haar man Henk.

Scholen en acties.

Verschillende scholen zijn weer actief
geweest voor de kinderen van Casa
Rafa in de aanloop naar het voor-
jaarstransport. Op de 2e bladzijde van
deze nieuwsbrief leest u over de
actie van SBO Sjalom uit Drachten.
In de vorige nieuwsbrief lazen we dat
Ligia van de ‘Heel Het Anker Bakt-
actie” schoenen voor de kinderen van
Casa Rafa mocht kopen. Samen met
Rien en Winnifred zijn de schoenen
in mei in Timisoara gekocht, hier-
onder vol trots getoond door één van
de kinderen van Casa Rafa.

Met dankbaarheid ga ik jullie in een
paar woorden iets over twee zussen
in de voorbereidende klas vertellen.
De twee meisjes zijn Alisia (7 jaar
oud) en Cosmina (6 jaar oud). Die
twee leven samen met hun ouders en
hun zusje in een klein huis dat
bestaat uit één kamer. De meisjes
hebben daar geen ruimte om hun
huiswerk voor school te maken of om
te leren. Beiden hebben de diensten
en steun van Casa Rafa hard nodig.
Hier worden hun basisbehoeften
vervuld, zoals eten, douchen, schone
kleren en schoolbenodigdheden. Hun
ouders zijn heel dankbaar dat de
meisjes een plek als Casa Rafa heb
ben waar ze naar toe kunnen. Omdat
ze tot hun eerste schooldag nooit
zonder hun ouders zijn geweest - ook

niet voor korte tijd omdat ze geen
kleuterschool hebben gevolgd - huil-
den ze de eerste tijd heel erg bij het
afscheid nemen. Ze vonden het zeer
spannend om naar school maar ook
om naar Casa Rafa te gaan.
Langzamerhand raakten ze gewend
en nu de laatste dag bij Casa Rafa
gingen ze huilen dat ze juist geen
vakantie wilden. Cosmina en Alisia
zijn inmiddels dol geworden op Casa
Rafa en onze medewerkers.

Hartelijk dank voor alle steun en hulp
die jullie ons ook dit schooljaar
hebben gegeven. We wensen jullie
een prettige zomer en vakantietijd
toe!

Ligia.

Projectleidster Ligia Silasi vertelt over Casa Rafa.

Beste vrienden. Dit is het elfde schooljaar waarin ik de emoties van het begin
tot het einde van het schooljaar samen met de kinderen heb mogen ervaren.
Voor de elfde keer heb ik de stadia van de ontwikkelingen van de kinderen
mogen meemaken en het raakt me keer op keer om de resultaten te mogen
bewonderen.

Ligia
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Bezoek aan Casa Rafa.

Tijdens hun gezamenlijke rondreis door Roemenië hebben Rien, Winnifred,
Greetje en Henk uitgebreid de tijd genomen om Casa Rafa te bezoeken en
gesprekken te voeren met Livia, Ligia en de medewerkers van Casa Rafa.
Omdat het de eerste keer was dat Greetje en haar man Casa Rafa bezochten,
zijn ook families in het oude deel van Mosnita bezocht, om zo een goed beeld
te krijgen van de omstandigheden en gezinsituaties van een groot deel van de
kinderen die op Casa Rafa geholpen worden.

Ligia en Livia namen alle tijd om hun bezoek weer bij te praten over Casa
Rafa, over de mooie resultaten en kansen, maar ook over teleurstellingen.
Ligia vertelde over het niet slagen van het tienerproject: in de praktijk bleek het
voor de tieners te moeilijk zich aan te passen aan de regelmaat van het project
en orde en regels van Casa Rafa.

Maar het gesprek ging vooral ook over nieuwe mogelijkheden. Livia en Ligia
zien namelijk in het nabijgelegen dorp Bucovat kans een tweede locatie te
starten om ook daar kinderen naschoolse opvang en begeleiding te bieden. In
Bucovat zijn plannen om een nieuwe kerk te bouwen, de grond hiervoor is
inmiddels aangekocht. Bij deze kerk staan lokalen gepland waar Casa Rafa
door de week gebruik van zou kunnen maken. De situatie van sommige
gezinnen en kinderen in dit dorp is minstens zo schrijnend als in Mosnita,
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VERVOLG

Lenie de Vries en een leerling van de Sjalomschool praten vol verbazing na
over de geweldige actie van de Sjaloomschool voor Casa Rafa.

Bezoek aan Casa Rafa - vervolg.

vandaar dat hulp vanuit een tweede
locatie ook hier voor veel kinderen in
een grote behoefte kan voorzien.

Overleg op het terrein van Casa Rafa.

Met Ligia en Livia is ook gesproken
over een bezoek van een Casa Rafa
delegatie aan hun achterban in
Friesland, de donateurs, scholen en
kerken. Afgesproken werd dit bezoek
te plannen voor voorjaar 2020 en dat
Ligia samen met Elisa - één van de
medewerksters van Casa Rafa - wil
komen. Uit ervaring weten we inmid-
dels dat zo’n bezoek erg motiverend
werkt en de wederzijdse betrokken-
heid enorm versterkt. Gezichten en
enthousiaste verhalen doen nog altijd
meer dan e-mails, nieuwsbrieven en
een website. Ook dat is door het
recente bezoek van de vier Tieksters
weer ten volle bevestigd!

Ligia samen met Winnifred de Bruin.

Actie Sjalomschool Drachten.

Aan de kinderen, leerkrachten en
ouders van de Sjalomschool.

Wat hebben jullie hard gewerkt voor
de kinderen van Casa Rafa. Hard-
lopen, flessen wegbrengen en heel
veel kinderkleding mee naar school
genomen. En wat een geweldige
opbrengst € 3.453,55!!! Wat zullen ze
daar blij mee zijn in Roemenië! Wat
een prachtig idee, dat door jullie actie
de kinderen van Casa Rafa er mooi
gekleed bij lopen, dat er geld is om
voor weken eten te kopen en er ook
nog geld om de onderwijzers te beta-
len. Paasmaandag gaat het transport
met jullie kleding naar Casa Rafa en
eind april kunnen ze daar al rond-
lopen in jullie mooie kleren.
Ik vond het heel leuk om op jullie
school te vertellen van Casa Rafa en
ben super trots op jullie voor dit
geweldige resultaat.
Namens de kinderen van Casa Rafa
en de werkgroep Roemenië, heel erg
bedankt!

Lenie de Vries - Stichting werkgroep
Roemenië.

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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