
 Voorwoord. 
 
Met de zomermaanden in aantocht 
doen we u in deze nieuwsbrief weer 
graag verslag van het wel en wee van 
ons en uw project Casa Rafa in 
Roemenië. Het afgelopen schooljaar 
was voor projectleidsters Livia en 
Ligia best lastig als gevolg van de 
impact van het Corona-virus op de 
Roemeense samenleving en op de 
wijze waarop Casa Rafa van 
betekenis wil zijn in het leven van de 
kinderen. Ligia doet u hiernaast daar 
weer verslag van.   
 
De Corona-periode kende voor Casa 
Rafa ook een positieve kant. Waar tot 
vorig voorjaar namelijk nauwelijks 
sprake was van samenwerking tussen 
de basisschool van Mosnita-Veche en 
Casa Rafa, vond die het afgelopen 
schoolseizoen wél regelmatig plaats. 
Voor Livia en Ligia betekende dit toch 
ook een stuk erkenning en waardering 
voor hun werk met de kinderen van 
Casa Rafa.  
 
“Cartofi, cartofi” 
 
Eind maart konden we samen met de 
Stichting Noord Nederland voor 
Roemenië bijna 3.000 kilo 
aardappelen afleveren in Mosnita-
Veche voor de gezinnen van de Casa 
Rafa-kinderen en andere arme 
gezinnen in het dorp. Toen het woord 
“Cartofi” eenmaal was gevallen in 
Mosnita, werden de aardappelen snel 
bij deze gezinnen afgeleverd.  

We zijn dit schooljaar begonnen met 
55 kinderen. We hebben ze verdeeld, 
een deel ging een week naar school 
en een week naar Casa Rafa, om en 
om steeds. We hadden ontzettend 
veel hygiëneregels, afstand houden, 
dit alles om besmettingen te 
voorkomen. Daardoor kregen we 
extra onkosten door mondkapjes, 
schoonmaakmiddelen. Daarna gingen 
we ook online, want de besmettingen 
waren landelijk te hoog. In die periode 
zochten we naar computers, en 
gingen we laptops en internet regelen, 
want het internet dat we hadden kon 
geen 28-30 computers tegelijkertijd 
ondersteunen. Dit duurde weer even 
en we konden weer fysiek de kinderen 
ontvangen. Ze konden naar school 
gaan en later op de dag, uit school 
kwamen ze bij ons, bij Casa Rafa.  
 

 
 
De moeilijkste periode was op het 
moment dat Mosnita het hoogste 
landelijke besmettingspercentage 
kende. In die periode konden we 
absoluut de kinderen niet ontvangen, 
dat zou onverstandig zijn. In die 
periode gaven we weer online les. 

Het is nu gedurende een maand dat 
we de kinderen weer hier kunnen ont-
vangen nadat ze uit school komen, 
we noemen het hier afterschool. Ze 
komen uit school, ze krijgen eten en 
daarna beginnen ze aan hun 
huiswerk. Ze blijven hier 2 uren. We 
mogen ze niet langer ontvangen, 
vanwege regels waar we ons aan 
moeten houden. 

   

 
 
Dit schooljaar moesten we ontzettend 
veel aanpassen en omgaan met veel 
veranderingen. We waren bang om 
besmettingen te veroorzaken, 
waarvoor we zelfs een strafdossier 
konden verwachten. We hadden veel 
uitdagingen. We willen iedereen 
bedanken voor jullie inzet en steun 
aan ons, al weet ik dat jullie ook veel 
onzekerheden en lastige tijden 
moesten ondergaan. De kinderen zijn 
dankbaar dat ze hier kunnen blijven 
komen, met elkaar zijn en zich fijn 
voelen, en dat is allemaal mede 
mogelijk gemaakt door jullie, die dicht 
bij ons zijn gebleven.  
 
Heel veel gezondheid toegewenst, 
Ligia Petroesc ❤ 

Projectleidster Ligia Silasi vertelt over Casa Rafa.  
 
Na een lange periode waarin we ons allemaal moesten aanpassen en moeilijke 
tijden doorstaan, zie ik nu weer de mogelijkheid om jullie te schrijven over onze 
activiteit van dit schooljaar. 
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Seizoensafsluiting. 
 
Op 24 juni hebben we in De Wringe in 
Opeinde ons seizoen afgesloten 
tijdens een vergadering met de 
werkgroepleden en onze ereleden. 
We waren blij dat we elkaar na een 
aantal digitale vergaderingen weer 
mochten ontmoeten. 
 
Tijdens deze vergadering hebben we 
afscheid genomen van Lenie de Vries. 
Lenie was sinds de start van onze 
werkgroep (begin jaren negentig) 
enthousiast lid. Een groot aantal jaren 
verzorgde Lenie presentaties over 
Casa Rafa op basisscholen, 
verenigingen en kerken. Lenie kon 
met haar verhalen op prachtige wijze  
jongeren en ouderen enthousiast 
maken over het werk voor de kinderen 
van Casa Rafa. Als dank voor al haar 
inzet en betrokkenheid kreeg Lenie 
als  afscheidscadeau een prachtig 
fotoboek gemaakt door de kinderen 
en leiding van Casa Rafa. 
   

 
  

Met ingang van volgend seizoen heeft  
onze werkgroep een nieuwe 
secretaris, namelijk Rimmer 
Grondsma uit Rottevalle. Hij neemt 
deze taak over van Rien de Bruin. 
Rien is jarenlang secretaris van de 
werkgroep geweest, maar blijft als 
werkgroeplid ons vaste aanspreek-
punt in de contacten met Ligia, Livia 
en de familie Silasi.   
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Ondanks alle perikelen worden de verjaardagen op Casa Rafa niet vergeten !! 

Presentaties en acties op scholen. 

 
Regelmatig kon u in onze eerdere 
nieuwsbrieven lezen over presen-
taties over Casa Rafa op basisscholen 
in ons werkgebied, gekoppeld aan 
inzamelingsacties door kinderen ten 
behoeve van de kinderen van Casa 
Rafa. Door de Coronabeperkingen 
was dit sinds begin vorig jaar niet 
meer mogelijk. Aan het einde van dit 
schooljaar hopen we toch weer een 
aantal scholen te kunnen bezoeken. 
Nieuw hierbij is dat de Casa Rafa-
presentatie onderdeel is geworden 
van een lespakket. Dit lespakket is de 
afgelopen maanden ontwikkeld door 
werkgroeplid Froukje Overzet.  
 
We hopen op deze wijze Casa Rafa 
onder de aandacht te houden bij een 
aantal scholen in Drachten en de 
dorpen genoemd in het colofon, maar 
ook andere scholen kennis te laten 
maken met het Casa Rafa-project. We 
hebben namelijk ervaren dat de 
presentaties en inzamelingsacties 
een positief effect hebben op zowel de 
leerlingen hier als die van Casa Rafa. 
 
 

 
 
 

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 
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