
 

“We maken een verschil voor deze 
arme kinderen”  
 
Dat is wat Ligia Silasi als project-
leidster van Casa Rafa ons in deze 
nieuwsbrief schrijft. Een positief 
verschil maken in het leven van 
kinderen die als gevolg van Corona 
nu misschien nog wel kwetsbaarder 
zijn dan ze voorheen al waren. En 
dan kan het uitdelen van eten en 
mondkapjes inderdaad al een groot 
verschil maken. 
 

 
 
Uit de directe omgeving van Casa 
Rafa helpen ook steeds meer 
mensen mee om een verschil te 
maken. Om de kinderen in de week 
dat ze niet naar school konden gaan 
toch online onderwijs te laten volgen, 
kreeg Casa Rafa gebruikte 
computers en beeldschermen 
gedoneerd. Maar ook bedrijven  en 
winkels doneren voedsel omdat ze 
weten dat Casa Rafa daar kinderen 
en gezinnen mee wil helpen. 
 
Ook u kunt helpen om een verschil te 
maken in Mosnita. Zoals inmiddels 
gebruikelijk, vragen we u ook dit jaar 
in deze laatste nieuwsbrief om een 
(extra) gift voor Casa Rafa. Zie 
hiervoor de bijlage bij deze nieuws-
brief. Van harte aanbevolen! 
 

Dit jaar zijn we heel anders gestart bij 
Casa Rafa. We moesten zoveel 
maatregelen respecteren en imple-
menteren, afstand houden en strikte 
schoonmaakregels opvolgen. We 
kregen ook het advies om maar niet 
open te gaan vanwege al deze dure 
maatregelen, maar we wilden zo 
graag open voor de arme kinderen 
die het juist zo goed kunnen 
gebruiken; een schone plek, warm 
eten en boven alles de lessen. Wij 
zijn gestart met 55 kinderen (meer 
dan we ooit hadden - wij waren erg 
verrast door het aantal) en kregen 
wat stress over hoe we de afstand 
konden hanteren. Zoveel stoelen en 
tafels pasten gewoon niet in een 
klaslokaal.  
 

 
 
In Roemenie hadden we eerst de 
afspraak dat de klassen in 2-en 
werden gesplitst en dat ze om en om 
naar school gingen. De ene helft voor 
een week naar school en de andere 
helft in die week online lessen. Zo 
hadden wij het hier ook, de ene week 
een groep en  de andere week de an- 

dere helft van de groep. Tot 6 
november konden we dat doen, maar 
op dat moment is Mosnita in 
complete lockdown gegaan. Er waren 
te veel zieken per 1000 inwoners. 
 

 
Vanaf 6 november gaan de kinderen 
niet meer naar school en ook wij 
moesten stoppen bij Casa Rafa. Wij 
zijn toen wel direct begonnen met 
schoolbenodigdheden, voedsel, 
mondkapjes en speelgoed uit te 
delen en naar onze kinderen te 
brengen. We hopen en we bidden dat 
we door mogen gaan met dit werk, 
om deze kinderen toch een beetje 
hoop ook te kunnen geven, door ons 
bezoek en de spulletjes die we 
meenemen.  
 
Het is lastiger door de mondkapjes 
om de glimlachen te zien van deze 
kinderen, wanneer we langsgaan, 
elke keer als we proberen om een 

Projectleidster Ligia Silasi vertelt over Casa Rafa.  
 
Ik ben weer blij dat ik de kans heb om jullie te schrijven, alhoewel we allemaal 
lastige tijden meemaken vanwege Covid 19. Ook in Roemenië zijn er veel 
mensen die ziek zijn, zoals in Nederland, het probleem is dat we hier niet een 
geweldig gezondheidssysteem hebben en dat er door armoede veel mensen 
geen toegang hebben tot desinfecterende middelen of mondkapjes.  
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CASA RAFA 

(vervolg schrijven Ligia Silasi) 
 
behoefte te vervullen. Maar die 
glimlachen komen dan echt wel. We 
maken een verschil voor deze arme 
kinderen!  
 
Ik ben dankbaar en blij dat jullie ons 
helpen, al weet ik dat het bij jullie ook 
veel lastiger is om in contact met 
elkaar te komen, of de normale 
dingen te blijven doen. Ik denk dat 
we samen ook deze moeilijke periode 
door zullen komen, een moeilijke tijd 
die we allemaal meemaken.  
 
Heel veel gezondheid toegewenst!  
 
Liefs, Ligia 
 
Geen wintertransport. 
 
De onzekerheid die corona met zich 
meebrengt, heeft ons doen besluiten 
dit jaar geen wintertransport te 
kunnen organiseren.  
 

 
Eind september hebben we via Dirk 
Luinstra van de Stichting Noord-
Nederland voor Roemenië nog wel 
kleding, schoolmeubelen en levens-
middelen naar Mosnita kunnen laten 
brengen. En het uitladen van de 
vrachtauto levert elke keer weer 
blijde gezichten op, zoals hierboven 
bij Ligia.  
 

VERVOLG 

In tegenstelling tot de eerste lock-down mag Ligia na d
november wél naar het Casa Rafa gebouw. Voor de dagelijkse lessen mogen 
de kinderen niet naar het gebouw, maar ze zijn individueel wel welkom voor 
een hapje eten, kleding of een douche. Op de foto links verzorg
haar van een meisje dat net bij Casa Rafa onder de douche is geweest.

Aanpassing huisvesting. 
 
Afgelopen zomer zijn Ligia en haar 
team druk bezig geweest met de 
gebouwen van Casa Rafa. De eet- 
zaal en keuken op de bovenverdie-
ping voldeden niet meer aan de 
veiligheidseisen. Met hulp van de 
sponsor die ook al eerder kantoor-
units aan Casa Rafa schonk, kon dit 
probleem nog voor aanvang van het 
nieuwe schooljaar opgelost worden 
door maar liefst 4 nieuwe units bij te 
plaatsen en in te richten. 
   

 
 
 

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 
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Eindejaarsactie 2020 voor Casa Rafa.  
 
Zoals u van ons gewend bent, organiseren we ook dit jaar 
weer een eindejaarsactie voor Casa Rafa. In deze tijd van 
het jaar voelen we ons vrij om te vragen om een extra gift. 
Het project Casa Rafa is namelijk volledig afhankelijk van 
giften en elke vorm van steun is van harte welkom, in het 
bijzonder nu in Corona-tijd. 
 
Eén van de zaken waar Ligia Silasi als eindverantwoordelijke voor Casa Rafa mee worstelt, is het 
vinden en aan Casa Rafa kunnen binden van gemotiveerde leerkrachten. De kern daarbij is – zoals 
Ligia ons desgevraagd recent aangaf – het salaris dat Casa Rafa aan de leerkrachten kan betalen. 
Het minimumloon in Roemenië ligt momenteel op ca. € 470,00 per maand (bron Eurostat), de 
leerkrachten op Casa verdienen € 268,00 per maand gedurende de 9 maanden van het jaar dat 
Casa Rafa open is. De verleiding om tijdens of na een schoolseizoen van Casa Rafa over te 
stappen naar een reguliere baan was afgelopen zomer dan ook voor 5 van de 6 leerkrachten te 
groot. (Ligia en haar moeder Livia ontvangen geen salaris, zij doen hun werk voor Casa Rafa 
letterlijk en figuurlijk Pro Deo). 
 
Graag willen we daarom samen met u proberen door 
middel van deze eindejaarsactie 2020 Ligia meer ruimte te 
bieden om de leerkrachten een beter salaris te kunnen 
betalen. Want goede en gemotiveerde leerkrachten zijn erg 
belangrijk voor het realiseren van de doelstelling van Casa 
Rafa: het helpen en begeleiden van kinderen uit arme en 
sociaal zwakke gezinnen die anders geen regulier 
onderwijs zouden kunnen of mogen volgen. Het Casa Rafa 
project wil daarmee voorkomen dat deze kinderen anders 
een onzekere en ongeschoolde toekomst zouden hebben. 
De projectleiders en medewerkers doen dat vanuit hun 
christelijke overtuiging en de opdracht hun leven in te 
richten voor anderen. 
 
Doet u mee aan deze speciale eindejaarsactie? U kunt dat doen door uw gift over te maken op 
IBAN-nummer NL15RABO0369024354 t.n.v. Stichting Werkgroep Roemenië o.v.v. Eindejaarsactie 
2020. Uw gift overmaken via onderstaande QR-code kan ook. Bij voorbaat onze dank!  
 
Stichting Werkgroep Roemenië. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 


