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Voorwoord.

Projectleidster Ligia Silasi vertelt over Casa Rafa.

Deze maand is het 30 jaar geleden
dat de revolutie in Roemenië plaats
vond. Vanuit kerken en stichtingen
ontstonden kort daarna in Nederland
allerlei initiatieven om de Roemeense
bevolking te helpen. Ruim een generatie later bestaan een aantal van
deze initiatieven nog steeds. Maar
gelukkig hebben de afgelopen 30 jaar
in Roemenië zelf ook mensen het
initiatief genomen om iets te doen
aan de armoede en het sociaal onrecht onder de eigen bevolking. Want
Roemenië is in die 30 jaar gemiddeld
genomen dan wel welvarender op
geworden, een grote groep mensen
leeft nog altijd in grote armoede.

Ik ben weer in de gelegenheid om jullie een verhaal te schrijven, deze keer
over een 6-jarige jongen die in 2019 naar Casa Rafa is gekomen.

Als stichting / werkgroep ondersteunen we het project Casa Rafa al
jaren. Dit project verdient wat ons
betreft ook de komende jaren alle
steun die nodig is om kinderen een
kans te bieden op een goede toekomst. Vanuit hun christelijke levensovertuiging proberen Livia en Ligia
samen met hun familie daar invulling
aan te geven, gesteund door hun
enthousiaste medewerkers. En aan
deze laatste groep willen we dit jaar
graag onze decemberactie koppelen.
Want de medewerkers kunnen enerzijds hun werk voor Casa Rafa niet
onbetaald doen omdat ze zelf ook in
hun eigen levensonderhoud moeten
voorzien. Anderzijds kan Ligia hen
niet een volledige baan bieden en
betalen. Door onze decemberactie te
bestemmen voor de salarissen van
de medewerkers, hopen we dat Ligia
toch in staat blijft medewerkers aan
Casa Rafa te binden voor dit
prachtige project.

Ook wil ik jullie iets vertellen over de medewerkers die ons op Casa Rafa
helpen. Afgelopen zomer zijn namelijk 6 medewerkers gestopt omdat ze een
andere baan hadden gevonden. Dat was ontzettend moeilijk voor mij: 48
kinderen, maar bijna geen personeel. Gelukkig was bij de start van het nieuwe
schoolseizoen het team weer compleet: “but now, all things are o.k.”.
Het is het verhaal van Edy, een
jongen die erg verdrietig is. Dit jaar in
april stierf Edy's moeder aan kanker
na een lange periode van lijden en
talloze operaties. Edy heeft een 10jarige broer. De twee broers worden
opgevoed door hun vader en hun
oma. De kinderen hebben veel onder
het verlies van hun moeder geleden.
De door ons ingezette hulp en
ondersteuning in deze traumatische
gebeurtenis, met als doel om de
kinderen het verdriet en de trauma zo
veel mogelijk te besparen, heeft
ervoor gezorgd dat de jongens deze
onvoorstelbare
pijnlijke
ervaring
hebben kunnen doorstaan.

Verder in deze nieuwsbrief:




Ligia komt op bezoek: april 2020
Groepsreis naar Casa Rafa:
oktober 2020
Activiteiten afgelopen maanden

Edy heeft onlangs geleerd het woord
'moeder' te schrijven en op elk werk-

blad dat hij bij Casa Rafa krijgt schrijft
hij zijn eigen naam en altijd ook het
woord ‘’moeder’’. Edy is een
levendig, enthousiast kind, speels en
liefdevol. Edy is een jongen die je
meerdere keren per dag komt
knuffelen omdat hij zijn moeder mist.
Op een dag kwam hij naar me toe en
vroeg me zijn moeder te bellen
omdat hij haar stem wilde horen ook
al was het maar voor een paar
seconden. Hij zou haar willen
vertellen over de school en over wat
er nu in zijn leven gebeurt.
Edy is een heel slim kind, alleen
heeft het trauma dat hij een paar
maanden geleden heeft doorgemaakt
een diepe wond op zijn ziel en zijn
gedrag achtergelaten. Het lukt hem
niet langer dan een paar seconden
rustig te staan. Hij kan zich niet
voldoende concentreren op de
schooltaken.
Leraren
van
de
basisschool en Edy's leraar van Casa
Rafa vinden het moeilijk om met hem
te werken omdat hij zijn aandacht
niet bij de les kan houden. Edy voelt
zich erg geliefd en gewaardeerd op
Casa Rafa. Het is alleen voor ons
onmogelijk om de liefde van zijn
moeder te compenseren. Bij elk kind
proberen we ons in te leven en te
helpen om zowel educatief, sociaal
als emotioneel tot een geheel te
integreren.
Bedankt voor jullie steun, liefde en
hulp !
Ligia Silasi
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Bezoek van Ligia.
In april volgend jaar zal Ligia weer
een bezoek brengen aan Friesland.
We hebben haar uitgenodigd om
haar weer de gelegenheid te geven
haar Casa Rafa-verhaal te doen bij
verschillende groepen die Casa Rafa
een
warm
hart
toe
dragen:
donateurs, scholen, kerken, breigroepen. Ligia komt deze keer
samen met één van de leerkrachten,
Elena Busducea.
Het bezoek van Ligia en Elena staat
gepland van 15 tot en met 20 april. In
onze volgende Nieuwsbrief kunt u
lezen waar en wanneer u Ligia en
Elena kunt ontmoeten.
Groepsreis naar Casa Rafa.
Oktober volgend jaar willen we weer
een groepsreis naar Roemenië
organiseren. De reis staat gepland
van 14 tot en met 18 oktober, in de
herfstvakantie. Deze data zijn zo
gekozen dat ook leerkrachten van de
verschillende scholen die betrokken
zijn bij Casa Rafa, deel kunnen
nemen aan deze reis.
De kosten van de reis zullen ca.
€ 250 p.p. bedragen, inclusief vlucht
vanaf Dortmund en verblijf in pension
of hotel. Het maximum aantal deelnemers is gesteld op 16, hierdoor is
de leiding van Casa Rafa ook in staat
het vervoer in Roemenië goed te
kunnen verzorgen. Mocht u meer
informatie over deze groepsreis
willen, dan kunt u contact opnemen
met Jelke Rozema (06-25181515).
Activiteiten najaar 2019.
De activiteiten van onze werkgroep
staan in het najaar meestal in het
teken van Dankstond en het Wintertransport, zo ook dit jaar. Bij
verschillende kerken zijn levensmiddelen ingezameld, ook ontvingen we
weer mooie giften voor de transport-

De gebreide truien, mutsen en sjaals hebben hun bestemming al gevonden.

Colofon

kosten van dit wintertransport.
In Boornbergum werd op de basisschool By de Boarne een actie
gehouden
voor
kinderschoenen.
Leerlingen
en
ouders
werden
uitgenodigd niet meer gebruikte
kinderschoenen in te leveren. Een
proef, maar zeer geslaagd en voor
herhaling bij andere scholen vatbaar!
Met het oog op de inrichting van de in
aanbouw zijnde tweede Casa Rafa
locatie in Bucovat zijn ook schoolmeubelen
met
het
transport
meegegaan. Deze waren afkomstig
van De Gielguorde in De Tike.
Naast de levensmiddelen, kleding,
schoenen en de schoolmeubelen
bevatte het wintertransport ook weer
prachtig materiaal dat aangeleverd
was door de verschillende breigroepen in onze regio (zie de foto
hierboven). Al met al ruim 15 kubieke
meter “betrokkenheid” met Casa Rafa
en de vele gezinnen die via Casa
Rafa op deze wijze geholpen kunnen
worden. Namens hen iedereen van
harte bedankt !
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