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Voorwoord.

Laura Anton vertelt over haar ervaringen op Casa Rafa.

De laatste nieuwsbrief van het jaar
2021 ligt al weer voor u, en het was
opnieuw een bewogen jaar. Voor Casa
Rafa bracht de corona-pandemie zeker
de nodige beperkingen met zich mee,
maar tegelijk werd duidelijk dat Casa
Rafa juist onder dergelijke omstandigheden veel kan en mag betekenen
voor de Casa Rafa kinderen en de
arme gezinnen.
De corona-pandemie raakt ook in
Roemenië de onderkant van de
samenleving in economische zin het
hardst. Vooral gezinnen die voor hun
inkomen afhankelijk zijn van los werk,
lopen vaker het risico dit werk te
verliezen en daarmee hun inkomen.

Deze keer vertelt Laura Anton - één van de medewerkers van Casa Rafa - ons
hoe zij het ervaart om werkzaam te zijn voor Casa Rafa. Laura werkt sinds 2018
voor Casa Rafa, momenteel met de kinderen uit de eerste klas. Op de vraag
“wat betekent Casa Rafa voor jou” mochten we de onderstaande reactie van
haar ontvangen.
Wat betekent "Casa Rafa" voor mij?
Deze vraag doet me denken aan de
dag dat ik als vrijwilliger bij Casa Rafa
belandde als maatschappelijk werker.
Ik was een beetje bang omdat ik dacht
dat ik het niet zou kunnen, of dat ik niet
genoeg geduld en liefde zou hebben
voor de kinderen van anderen. De
kinderen komen voor een deel uit
ongeorganiseerde gezinnen, met de
behoefte om geholpen, onderwezen
en verzorgd te worden, maar vooral
geliefd. Ik bad tot de Heer om mij te
helpen hen onvoorwaardelijk lief te
hebben, om dit werk met al mijn liefde
te doen, net als voor Hem.
Het eerste contact was met de
kinderen van het tweede leerjaar.
Vanaf de eerste dag voelde ik dat ik
van ze hou, en dat wat ik doe past mij
precies. Nu ik de kinderen in de eerste
klas begeleid, voel ik mij zo gezegend
om deze geweldige kinderen te
helpen. Terugkijkend realiseer ik me
dat ik eigenlijk meer werd geholpen
dan dat ik bezig was hen te helpen. Ik
ben dol op deze kinderen, door hen
leerde ik wat onvoorwaardelijke liefde
is, geduld te hebben en ik ontdekte in
mezelf gaven waarvan ik niet wist dat
ik ze had.

Aan de december editie van onze
nieuwsbrief koppelen we elk jaar de
eindejaarsactie met de vraag aan u een
(extra) gift over te maken voor Casa
Rafa. Uit de financiële rapportages die
we van Ligia - samen met haar moeder
Livia de projectleidsters van Casa Rafa
- weten we dat in Roemenië de
salarissen en kosten momenteel hard
stijgen. Van harte aanbevolen dus.

"Casa Rafa" is voor mij geen baan, het
is de plek waar ik met plezier kom en
in vrede ga, waar ik het Woord van
God in de harten van de kleintjes kan
zaaien, en zij het met vreugde
ontvangen. Waar we samen zingen en
lachen, waar we leren, dit hebben we
samen gecreëerd en ontwikkeld.
Ik ben blij wanneer ik zie dat aan het
einde van het programma mij door de

kinderen wordt gevraagd: "Mevrouw,
mag ik vandaag bidden?" Het is
geweldig om te zien dat deze kinderen gebed hebben leren waarderen
en dat alles wat we zaaien mag
ontkiemen en zeker door de jaren
heen, goede vruchten zal afwerpen.

Zuster Livia, Ligia en de andere
collega's zorgden ervoor dat ik me
vanaf het eerste moment geliefd en
gewaardeerd voelde. Ik voel me
gezegend om deel uit te maken van
de geweldige Casa Rafa-familie, de
plek waar ik altijd met veel plezier
naar toe ga. Zoals wanneer je naar
huis gaat en je dierbaren ontmoet en
waar alles wat je doet, je met liefde
doet en waar je je geliefd voelt en
aangemoedigd. Hier worden de
kinderen bemind, gevoed, gewassen,
onderwezen, verzorgd met veel liefde
en toewijding door al het personeel.
God zegene "Casa Rafa", en al
degenen die ervoor geven of ervoor
bidden.
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Wintertransport gearriveerd.
Midden november ontvingen we
vanuit Mosnita foto’s van het
gearriveerde wintertransport. Ook
ontvingen we foto’s van Ligia waarop
de gebreide kleding van de Breigroep
uit Hurdegaryp werd verdeeld. Deze
kleding was eerder dit jaar al met een
transport naar Casa Rafa gegaan,
maar nu pas uitgedeeld aangezien
toen de zomer voor de deur stond en
nog geen winter.

Ook Casa Rafa: twee tandartsen (rechts op de foto) doen hun verhaal.
sociale uitsluiting. Casa Rafa is één
van de 26 organisaties in het netwerk
van deze voedselbank, organisaties
die er dus voor zorgen dat de
levensmiddelen terecht komen bij de
doelgroep. Dat Casa Rafa fungeert als
verlengstuk van deze voedselbank
geeft eens te meer aan hoe het werk
dat Casa Rafa in Mosnita voor
kinderen en arme gezinnen verricht
door andere organisaties wordt
beoordeeld. En tegelijk is het goed te
zien dat sociale initiatieven zoals
voedselbanken nu ook in Roemenië
vorm en inhoud krijgen.
Voedselbank Timisoara.
Wat op het eerste oog een foto met
een bankpas lijkt, blijkt bij nadere
bestudering een pas voor een
voedselbank in Timisoara te zijn:
“pentru alimente” betekent namelijk
“voor levensmiddelen”. Deze voedselbank is sinds eind vorig jaar actief
in en rond Timisoara en schenkt volgens hun eigen website - de
ontvangen
levensmiddelen
aan
NGO’s (niet gouvermentele organisaties) die hulp bieden aan mensen
die arm zijn of die het risico lopen op
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Eindejaarsactie 2021 voor Casa Rafa.
Zoals bij u als ontvanger van onze nieuwsbrief wellicht bekend is en
u ook in onze december nieuwsbrief kon lezen, is Casa Rafa een
zogenaamde NGO, een organisatie die onafhankelijk is van een
overheid en tot doel heeft kinderen en arme gezinnen in Mosnita te
ondersteunen. Het onafhankelijk zijn van in dit geval de Roemeense
overheid betekent ook dat Casa Rafa geen financiële ondersteuning
ontvangt van de Roemeense overheid maar afhankelijk is van
donaties van particulieren, kerken en andere organisaties zowel in
Roemenië als daar buiten.
Sinds 2008 wordt Casa Rafa daarom door onze werkgroep ondersteunt door middel van giften van u:
een brede groep donateurs, scholen en kerken. Richting het einde van elk jaar laten we de leiding van
Casa Rafa weten met welk bedrag ze het volgende jaar rekening kunnen houden. Voor volgend jaar
hebben we een bijdrage toegezegd van € 2.000 per kwartaal, naast de opbrengsten uit speciale acties
zoals deze eindejaarsactie, dankstondacties en acties op scholen. De financiële rapportages die we
periodiek van Ligia ontvangen, laten echter zien dat de kosten om Casa Rafa draaiende te kunnen
houden jaar op jaar stijgen. Niet alleen omdat het aantal kinderen dat Casa Rafa dagelijks bezoekt de
afgelopen jaren is gestegen, maar ook omdat óók in Roemenië alles duurder wordt. Een extra bijdrage
vanuit deze eindejaarsactie wordt dan ook beleefd als een bijzondere steun in de rug van Livia en Ligia
als Casa Rafa leiding.
We hopen dat u uit onze nieuwsbrieven een goede indruk krijgt van wat Casa Rafa betekent voor de
ongeveer 45 kinderen die Casa Rafa dagelijks bezoeken en de betekenis van Casa Rafa voor de arme
gezinnen in Mosnita. Moeder Livia en dochter Ligia doen dit als vrijwilligers, omringd door een team van
vrijwilligers en betaalde leerkrachten. Wat hen verbindt is dat ze dit werk voor Casa Rafa doen vanuit
een christelijke overtuiging, zoals zo bijzonder verwoord door Laura Anton in onze nieuwsbrief.
Doet u mee aan deze speciale eindejaarsactie om het werk op Casa Rafa mogelijk te kunnen maken?
U kunt dat doen door uw gift over te maken op IBAN-nummer NL15RABO0369024354 t.n.v. Stichting
Werkgroep Roemenië o.v.v. Eindejaarsactie 2021. Uw gift overmaken via onderstaande QR-code kan
ook. Bij voorbaat onze dank!
Stichting Werkgroep Roemenië.

