
Voorwoord.

Inmiddels is Casa Rafa al weer
gestart met het 12e seizoen en Ligia
schrijft ons in deze nieuwsbrief over
de voorbereidingen op en de start
van dit nieuwe seizoen. Op Facebook
van Casa Rafa zagen we al weer
foto’s van trotse kinderen met hun
nieuwe schooltas met schoolspullen
die ze elk jaar van Casa Rafa krijgen.

Ook schrijft Ligia ons over de plan-
nen om in Bucovat - een dorp op
ongeveer 6 kilometer van Mosnita -
een 2e locatie te starten, zodat ook in
Bucovat kinderen kunnen worden
opgevangen en geholpen.

Tussen deze 48 kinderen is een heel
schattig en klein meisje, Sara dat 6
jaar oud is. Sara verhuisde niet lang
geleden samen met haar moeder en
5 broers naar Moșnița Veche. De
vader van de kinderen verliet hen om
met een andere vrouw een gezin te
stichten. De moeder van de kinderen
moest verhuizen omdat de kosten
voor het wonen in de stad heel hoog
waren en het voor hen bijna
onmogelijk was om het financieel te
redden. De moeder streeft ernaar om
het beter voor elkaar te krijgen en
goed voor de kinderen te kunnen
zorgen, alleen is het op dit moment
lastig voor haar omdat het jongste
kind nog maar 2 maanden oud is. De
kinderen zijn degenen die veel lijden
door deze scheiding, vooral omdat de
vader van de kinderen ervoor koos
om met zijn tweede vrouw en haar
kinderen in dezelfde straat in Moșnița

Veche te gaan wonen. Van een mooi
en normaal gezin zijn deze kinderen
na de scheiding bij de moeder
achtergelaten die alle zorg voor de
kinderen in haar eentje moet doen.
De moeder heeft zelf ondersteuning
en hulp nodig om deze periode in
haar leven te overwinnen. Sara is
een vrolijke en optimistisch meisje die
keer op keer zichzelf aanmoedigt om
verder te gaan ook al heeft ze het
moeilijk. Ze verlangt ernaar dat hun
vader naar huis terugkeert zodat het
weer wordt zoals het was.
Het personeel van Casa Rafa
probeert Sara te ondersteunen en
dicht bij haar te zijn in deze moeilijke
tijd voor haar. We proberen de
moeder ook ondersteuning en hulp te
bieden, want voor haar is het
absoluut niet gemakkelijk om 6
kinderen op te voeden zonder een
baan te hebben.

Projectleidster Ligia Silasi vertelt over Casa Rafa.

Beste vrienden. Ik ben blij dat ik na zo'n lange zomerpauze weer de kans krijg
om jullie te schrijven. Hoewel er in de zomer geen kinderen in Casa Rafa
waren, zijn we toch druk geweest met het onderhoud, schilderen en schoon-
maken van het gebouw. Bovendien hebben we de keuken aangepakt, die is nu
functioneler en gemakkelijker te gebruiken en te onderhouden. In dit schooljaar
(het 12e) starten we met 48 kinderen die na de schooltijd naar Casa Rafa
komen.

Eén van de oudste groepen van Casa-Rafa met hun onderwijzer.
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VERVOLG

Een foto van het einde van het vorige seizoen, maar zeker de moeite waard
voor onze nieuwsbrief: de Casa Rafa kinderen ontvangen een écht diploma!

Verhaal over het Bucovat-project.

Ligia vervolgt haar bericht met
informatie over het Bucovat-project.

Vorig jaar ontdekte ik een Roma-
gemeenschap en enkele arme
gezinnen in het dorp Bucovat, een
dorp in de buurt van Moșnița Veche.
Mijn man Mihai heeft op verzoek van
verschillende dorpsbewoners beslo-
ten om er een kerk te bouwen waarin
we doordeweeks een dagcentrum
voor kinderen in Bucovat kunnen
maken, net als Casa Rafa in Mosnita.

Ook in Bucovat wonen kinderen die
niet naar school kunnen vanwege de
armoedige financiële situaties van de
ouders. Deze kinderen hebben
materiële hulp van ons nodig maar
ook ondersteuning en hulp bij het
volgen van het schoolprogramma en
het leren. De meeste Roma-ouders
zijn analfabeet, en in deze situatie is
het erg moeilijk om de kinderen met
huiswerk te helpen. Deze kinderen uit
Bucovat hebben een liefdevolle en
warme plek nodig waar op hun
behoeften wordt ingespeeld en aan
de tekortkomingen wordt gewerkt.

Momenteel is het gebouw nog niet af,
het werk vordert niet zo snel
vanwege weinig financiële middelen.

Heel erg bedankt voor de gelegen-
heid om over onze projecten te
schrijven, bedankt voor de zorg en de
hulp die jullie elke keer naar ons
sturen!

Wintertransport / dankdagacties.

De maand november staat weer in
het teken van het wintertransport en
de goedereninzameling tijdens of in
aanloop naar Dankstondacties welke
begin november dit jaar gehouden
gaan worden in de kerken van
Boornbergum, Rottevalle en Nijega-
Opeinde-De Tike.

Het wintertransport is voor de project-
leiding van Casa Rafa steeds erg
belangrijk. De levensmiddelen die via
het wintertransport binnen komen,
worden gebruikt voor de maaltijden
van de kinderen. Maar ook wanneer
Ligia en Livia ouders van kinderen
bezoeken, nemen ze meestal levens-
middelen mee en kleding om zo ook
deze gezinnen te ondersteunen.

Hoewel we via Dirk Luinstra van de
Stichting Noord-Nederland voor Roe-
menië de goederen van het
wintertransport tegen kostprijs naar
Mosnita vervoerd krijgen, is een gift
voor transportkosten altijd van harte
welkom: ons bankrekening staat
hiernaast in de colofon afgedrukt.

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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