
 Zomervakantie. 
 
Eind mei kwam er een einde aan een 
bewogen schooljaar voor zowel de  
kinderen als de medewerkers van Casa 
Rafa. De laatste schooldag werd 
feestelijk afgesloten met het uitreiken 
van een diploma aan alle kinderen en 
met spelletjes en traktaties. Ligia heeft 
het afgelopen schooljaar voor u en ons 
hiernaast samengevat. 
 

 
 
Vanuit de financiële rapportage die we 
regelmatig van Ligia ontvangen, was 
het ons al opgevallen dat in sommige 
maanden de kosten voor energie bijna 
even hoog waren als de salariskosten. 
Dit baart Livia en Ligia als leiding van 
Casa Rafa de nodige zorgen en 
onzekerheid. Waar mogelijke proberen 
we in de financiële bijdrage vanuit onze 
stichting aan Casa Rafa rekening te 
houden met deze extra kosten. 
 
 
 

Het afgelopen schooljaar. 
 
Het was een moeilijk jaar doordat we 
moesten proberen  de achterstanden 
in te lopen die onze kinderen als 
gevolg van de pandemie hadden 
opgelopen. Een groot deel van de 
kinderen was namelijk niet in staat 
deel te nemen aan de online lessen 
waardoor sommigen zelfs hun 
basiskennis waren vergeten. We 
hebben daarom verschillende 
mensen gevraagd om ons te helpen 
bij de activiteiten van Casa Rafa, met 
huiswerk, lunch bereiden en douchen. 
Door de pandemie verloren sommige 
ouders hun baan, anderen slaagden 
erin wel aan het werk te blijven, maar 
werken nu tegen lagere lonen terwijl 
de behoeften van de kinderen hoog 
zijn.  
 
Bedankt voor jullie trouw, want jullie 
zijn bij ons in de projecten van Casa 
Rafa, daardoor worden we aan-
gemoedigd om door te gaan met wat 
zo nodig is. 
 

 
  

We zijn afgelopen jaar ook geconfron-
teerd met de stijging van de gas- en 
elektriciteitsprijzen. Dit maakt dat we 
ons beraden over de mogelijkheden 
van het toepassen van zonnepa-
nelen. De komende tijd moeten we 
ook het Casa Rafa gebouw herstellen 
en schilderen en het gebouw renove-
ren. De muren zijn vorig jaar namelijk 
beschadigd door een ijsstorm.  
   

 
   

Na inspecties van de ISU 
(brandveiligheidsinspectie) mogen 
we het oude pand wel weer gebruiken 
voor opslag en kantoorruimte, maar 
niet meer voor lesgeven. De groepen 
die les kregen in het Casa Rafa 
gebouw, hebben we moeten 
verplaatsen naar de nieuwe  
containerunits.  
 
Tijdens de schoolvakanties zijn we 
bijna dagelijks op locatie, de kinderen 
maken gebruik van de douche, we 
knippen hun haar, we bereiden hun 
eten, ze hebben kleding en andere 
dingen nodig. We geven ze wat ze 
nodig hebben. Dank jullie wel voor 
alles. We wensen jullie God's Zegen 
toe en een hart vol goedheid.   

Nieuws uit Casa Rafa.  
 
Lieve vrienden, graag geef ik jullie een korte samenvatting van wat schooljaar 
2021-2022 heeft betekend voor de kinderen die ingeschreven zijn bij Casa Rafa. 
Met liefde en waardering voor jullie allemaal, Ligia. 
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Heel het Anker bakt. 
 
Afgelopen vrijdag 1 juli na schooltijd 
was het dan eindelijk weer mogelijk. 
De leerlingen van PCBO Het Anker 
(Drachten) waren weer enthousiast 
aan het bakken geslagen met als doel 
geld in te zamelen voor de kinderen 
van Casa Rafa.  
   

 
    

Ouders, familie, vrienden en 
bekenden konden voor € 0,50 zich 
tegoed aan allerlei mooie en lekkere 
cakes en er was een natuurlijk een 
deskundige jury die alle baksels 
beoordeelde op smaak en vorm.  
    

 
   

Ligiai heeft, nadat ze van deze 
prachtige actie hoorde, al aange-
geven dat ze het geld graag wil 
gebruiken voor de start van het 
nieuwe schoolseizoen. Ze denkt 
daarbij aan schoolspullen maar ook 
aan schoenen voor de kinderen bij de 
start van het nieuwe schooljaar. 
Helaas is het in Roemenië en dus ook 
in Mosnita nog steeds de praktijk dat 
ouders  hun   kinderen  thuis   houden 
van  school  bij  gebrek   aan   goede  
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schoenen of kleding.  Hoe je  dus  als 
leerlingen van Het Anker in Drachten 
met z’n allen al bakkend kunt 
bijdragen aan de toekomst van 
leeftijdgenootjes in Mosnita, prachtig! 
 
Trouw…. 
 
Op de vorige bladzijde schreef Ligia 
over de trouw en de bemoediging die 
ze ervaart bij de ondersteuning van de 
hulp aan de kinderen van Casa Rafa. 
Bovenstaande foto van de laatste 
schooldag laat het prachtige resultaat  
zien van deze trouw aan het project 
Casa Rafa en de inzet voor deze 
kinderen, trots zwaaiend met hun 
diploma’s. En natuurlijk de trotse 
leerkrachten die gezamenlijk deze 
kinderen willen helpen. 
 
Ook wij ervaren die zelfde trouw van 
onze achterban. Donateurs die soms 
al bijna 30 jaar lang dit werk onder-
steunen, maar ook kerken en stich-
tingen die regelmatig hun (extra) 
bijdragen aan ons overmaken. Om 
Ligia te citeren: hierdoor “worden we 
aangemoedigd om door te gaan met 
wat zo nodig is”. 
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