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Voorwoord.

Casa Rafa start weer met een nieuw schoolseizoen.

Het nieuwe Casa Rafa seizoen is
weer van start. In deze nieuwsbrief
kunt u lezen onder welke omstandigheden deze start heeft plaats
gevonden. Voor de kinderen van Casa
Rafa betekent een nieuw seizoen ook
weer een nieuwe schooltas met
schoolbenodigdheden.

Op 13 september is Casa Rafa weer gestart met een nieuw schoolseizoen,
schrijft Ligia ons. Met de nodige spanningen want juist in de maand september
zijn de besmettingscijfers in de dorpen Mosnita Noua en Mosnita Veche - net als
in heel Roemenië - weer aan het oplopen. In Roemenië is inmiddels sprake van
de vierde golf van besmettingen, één van de redenen waarom de Roemeense
regering in de eerste week van oktober is gevallen.

In onze vorige nieuwsbrief kon u lezen
dat voor de zomervakantie op twee
basisscholen inzamelingsacties zijn
gehouden voor Casa Rafa. In deze
nieuwsbrief verhalen we u hierover en
over de aankomst in Mosnita van de
mooie spullen die met de acties zijn
gemaakt en ingezameld.
Afgelopen september ontving onze
werkgroep een brief van de Stichting
Noord-Nederland voor Roemenië.
Deze stichting verzorgde jarenlang
onder leiding van Dirk en Bea
Luimstra onze transporten naar Casa
Rafa. Gezondheidsreden maken dat
deze stichting haar activiteiten moet
stoppen. In deze nieuwsbrief informeren wij u over de consequenties
daarvan voor onze activiteiten.

Voor Livia, Ligia en de medewerkers
van Casa Rafa betekent deze vierde
golf van besmettingen dat op elk
moment nieuwe en strengere maatregelen kunnen worden afgekondigd.
Bij de start van het nieuwe seizoen
waren deze gelukkig nog beperkt tot
de reguliere desinfectiemaatregelen
en het dragen van mondkapjes.

Ook gedurende de vakantieperiode
konden de kinderen van Casa Rafa
gewoon terecht bij het gebouw van
Casa Rafa. Zomaar even aanlopen,
spelen op de speeltoestellen, meedoen met één van de verschillende
activiteiten die ´s zomers voor de
kinderen worden georganiseerd. En
natuurlijk de aandacht voor de
persoonlijke hygiëne, want ook in de
vakantieperiode kunnen de kinderen
gebruik maken van de doucheruimte

van Casa Rafa. Of even bij één van
de vrijwilligers langs die de kinderen
die dat willen de mogelijkheid bieden
hun haar te knippen. Gewoon even in
één van de klaslokalen, gewoon even
op een schooltafeltje plaatsnemen…..

Hieruit blijkt maar weer welke
waardevolle functie Casa Rafa heeft
in het leven van deze kinderen. De
buitenschoolse opvang is erg belangrijk om ervoor te zorgen dat de
kinderen mee kunnen doen in het
reguliere onderwijs om daarmee
schooluitval te voorkomen. Maar ook
alles daar omheen: een plek waar ze
liefde en aandacht ontvangen.
Vandaar ook de zorgen bij Ligia waar
ze haar laatste bericht mee afsluit:
“We zijn gelukkig weer van start
gegaan, maar weten niet voor hoe
lang”.
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Presentaties en acties op scholen.
Voor de zomervakantie zijn op twee
basisscholen (PCBO Het Anker in
Drachten en SBO De Súdwester in
Sneek) weer een presentatie georganiseerd met daaraan gekoppeld een
inzamelingsactie voor de kinderen
van Casa Rafa. De presentatie was op
basis van een nieuwe opzet, als
onderdeel van
lespakket voor
verschillende groepen. De opbrengst
van de inzamelingsactie was prachtig,
de kinderen van beide scholen
hadden erg hun best gedaan om de
kinderen van Casa Rafa te verrassen.

De oudste kinderen en medewerkers van Casa Rafa, rechts Ligia en Livia.
Einde goederentransporten
kledinginzameling.

Bovenstaande foto laat aan de ene
kant een trots meisje uit Mosnita zien
met
“haar”
pakket
van
een
leeftijdsgenootje uit Nederland. Het
pakket laat echter ook heel mooi de
zorg zien die de maker / afzender er
aan heeft besteed: een prachtige
verpakking met een zelf gemaakt
label. Dit label geeft heel mooi aan dat
het pakket voor een meisje van 6 jaar
is bestemd, met als toevoeging “veel
plezier”. Over toewijding gesproken!
Naast de goederen van beide scholen
ging met het transport ook prachtig
gebreide kleding mee van de Breigroep uit Hurdegaryp. Deze zullen de
aanstaande winter zeker weer van
pas komen.
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Colofon

De brief van de Stichting NoordNederland voor Roemenië - zie
voorwoord - heeft duidelijk consequenties voor onze activiteiten. Het
betekent namelijk het einde van onze
halfjaarlijkse transporten naar Casa
Rafa, en daardoor ook het einde van
de maandelijkse kledinginzameling in
Opeinde. Een deel van de ingezamelde kleding ging naar Casa Rafa,
via de Stichting Noord-Nederland voor
Roemenië ging echter ook een groot
deel naar andere
projecten in
Roemenië. Dit betekent dat onze
kledinginzameling per oktober is
beëindigd. Het Dankstondtransport
van 6 november zal het laatste
transport naar Casa Rafa via Luinstra
/ bovengenoemde stichting zijn.

Deze nieuwsbrief is een uitgave van
Stichting Werkgroep Roemenië en
verschijnt vier keer per jaar.

Op onze website staan een aantal
alternatieven voor het inleveren van
kleding. Over de wijze waarop we
toekomstige acties op scholen en rond
Dankstond denken te gaan organiseren, zullen we u in één van de
volgende nieuwsbrieven informeren.
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