
Casa Rafa in Corona-tijd.

Vanwege alle gevolgen van de
uitbraak van het coronavirus is het al
een poosje 'stil' vanuit onze stichting
naar u als lezer van de nieuwsbrief.
Onze nieuwsbrief 74 van maart 2020
was al helemaal klaar voor
verzending toen we geconfronteerd
werden met gewijzigde omstandig-
heden, waardoor de informatie in die
nieuwsbrief plots niet meer actueel
was. Voor begin april hadden we
namelijk een programma gepland
rondom het vijfdaagse bezoek van
Ligia Petroesc, projectleidster van
Casa Rafa, samen met Elena
Buzducea, een leerkracht van Casa
Rafa. Een bezoek waar van beide
kanten erg naar uitgekeken werd en
allerlei plannen voor waren gemaakt,
met diverse activiteiten en ook een
donateuravond. Maar het liep anders.

Sinds de corona-uitbraak hebben we
vrijwel wekelijks contact met Ligiai
Silasi. In Roemenië gold een strikte
lockdown, niemand mocht onnodig
en zonder toestemming de straat op.
Dat had grote gevolgen voor de
opvang van de kinderen van Casa
Rafa. Het projectgebouw moest dicht,
de kinderen mochten niet naar school
en dus ook niet naar Casa Rafa.

Aanvankelijk leek het er op dat de
Ligia en haar moeder Livia de armste
gezinnen nog mochten bezoeken,
voor levensmiddelen, zeep en kle-
ding. Maar al spoedig bleek dat zelfs
dat niet mocht. Het leverde slapeloze
nachten op voor alle medewerkers
die zich inzetten voor Casa Rafa die
nu niets konden doen voor 'hun'
kinderen.

Vanaf midden mei werd de strikte
lockdown versoepeld waardoor Ligia
weer contact kon hebben met de
kinderen van Casa Rafa en de
armste gezinnen in Mosnita.

“Sinds de lockdown is er overal
politie en leger op straat, iedereen
wordt aangehouden. Een groot
probleem in Roemenië is dat de
duizenden Roemenen die in Spanje
en Italië werkten, die landen hebben
ontvlucht en huiswaarts gekeerd zijn.
Die zijn geen van allen getest.
Vandaar dat men er streng op toe
ziet dat iedereen in huis blijft. We
kunnen zelfs niet in de buurt van
Mosnita Veche komen - het oude
deel van Mosnita waar het gebouw
van Casa Rafa staat. We gaan
proberen iets te doen voor de armste
gezinnen van Mosnita en de Casa
Rafa de CR kinderen”.

“Het probleem in Mosnita is de
beslissing van de burgemeester die
elke hulp aan organisaties of
personen verbiedt. Er is in Mosnita
nu een speciale noodcommissie en
die geeft aan dat het hulpverleners
verboden is om naar arme gezinnen
te gaan die hulp nodig hebben of dat
ze naar ons toe komen. De
autoriteiten zeggen dat ze arme
mensen kunnen helpen als ze daa-
rom vragen. Dit is de situatie voor
Mosnita, terwijl in andere dorpen of
steden in Roemenië de overheid wel
hulpverlening toe staat. Dank voor
jullie extra gift van € 1.000,00 om de
armste gezinnen te helpen, zodra het
is toegestaan gaan we vooral levens-
middelen kopen en die uitdelen”.

“CR kan voor het komend jaar (nog)
geen nieuwe kinderen inschrijven.
Volgens de noodmaatregelen mogen
ouders hun kinderen alleen via
internet, digitaal inschrijven. Voor de
meeste ouders van de CR kinderen
kan dat gewoon  weg niet.  Dus gaan

we na de zomer starten met
dezelfde kinderen als afgelopen
cursusjaar. Intussen moet er nog
heel wat gebeuren aan het gebouw,
dat op diverse aspecten is afgekeurd.
Dit heeft te maken met het goede
nieuws: we hebben een nieuw
contract met de gemeente voor het
gebruik van het Casa Rafa gebouw
voor de komende 6 jaar! We zullen
wel aanpassingen moeten doen, een
aantal daarvan moeten voor het
nieuwe schooljaar klaar zijn”.

“Afgelopen 15 mei zijn de strenge
coronaregels versoepeld en eindelijk
mochten we de kinderen en arme
gezinnen bezoeken met levens-
middelen. Ook het gebouw van Casa
Rafa was open om kleding, levens-
middelen en een maaltijd op te halen.
Er werd volop gebruik van gemaakt,
het werd een blij en dankbaar
weerzien voor ons allen!”

Thank you for your help, God bless
you all! Ligia.

Projectleidster Ligia Silasi doet verslag.

Ligiai Silasi heeft ons de afgelopen tweeënhalve maand regelmatig geïnfor-
meerd over wat het coronavirus en de daarop volgende lockdown betekende
voor Casa Rafa en de kinderen van Casa Rafa. Hieronder leest u delen uit de
verschillende e-mails die we de afgelopen maanden van Ligia ontvingen.
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De lockdown is versoepeld: de kinderen van Casa Rafa krijgen een maaltijd.

Korte terugblik en achtergronden.

Voor de leiding van Casa Rafa zijn
de afgelopen maanden beslist
moeilijk geweest. Vanwege de zorg
om de kinderen en hun gezinnen,
want ook in een land als Roemenië
komt een dergelijke crisis het hardste
aan bij de sociaal en economisch
gezien zwakkeren in de maat-
schappij. Maar ook vanwege de
eigen gezondheid: Ligia haar ouders
- Livia en Gitza - zijn beide ziek
geweest, gelukkig zijn ze hersteld en
bleken ze niet besmet te zijn met het
coronavirus. De angst hiervoor was
groot in Roemenië, de medische
instanties in Roemenië bleken totaal
niet te kunnen anticiperen op een
dergelijke virusuitbraak en slechts
beperkt in staat besmette mensen te
helpen. Vandaar dat in Roemenië de
eerste maanden na de uitbraak een
strikte lockdown werd toegepast.

Ligia heeft ons laten weten dat ze het
personeel van Casa Rafa gedurende
de afgelopen maanden deels heeft
kunnen doorbetalen en hen na de
versoepeling van de lockdown ook
voorzien heeft van levensmiddelen.
Wel heeft één van de leerkrachten
laten weten volgend schooljaar niet
meer voor Casa Rafa te kunnen
werken. “That is a problem, we lose
many good people” laat Ligia ons
weten.

Tussendoor speelde ook nog de
spanning rond het gebruik van het
gebouw: het Casa Rafa gebouw en
de ondergrond zijn namelijk van de
gemeente en de vergunning voor
gebruik liep ten einde. Het gebouw is
de afgelopen jaren door de familie
Silasi grondig gerenoveerd, er zijn
containers bijgeplaatst, dus was er
hen veel aan gelegen opnieuw een
vergunning te krijgen. Met veel inzet
van Mihai - de echtgenoot van Ligia -
is dit gelukt, zij het dat er nog wel
aanpassingen aan het gebouw
moeten worden uitgevoerd.

Geplande groepsreis 2020.

In onze vorige nieuwsbrieven hadden
we een groepsreis aangekondigd die
midden oktober zou plaats vinden.
De groep kreeg door verschillende
aanmeldingen al aardig vorm. Gezien
alle onzekerheden die momenteel
spelen rondom verantwoord reizen,
hebben we besloten deze groepsreis
voorlopig niet door te laten gaan.

Giften en acties.

Eind maart ontvingen wij van
Stichting Viseu de Sus uit Brabant
bericht dat zij gestopt zijn met hun
hulpproject in Roemenië. Hun
resterende stichtingssaldo van ruim €
2.000 hebben ze voor Casa Rafa
bestemd. Een prachtige gift!

Mocht u met uw vereniging, kerk of
school ook een actie willen orga-
niseren voor Casa Rafa of via een
presentatie meer te weten willen
komen over dit project? Laat het ons
weten. Wij helpen en informeren u
graag, de kinderen en leiding van
Casa Rafa zijn het meer dan waard.

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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