
 

De schooltas. 
 
Begin september begon ook voor de 
kinderen en medewerkers van Casa 
Rafa weer het nieuwe schoolseizoen. 
En voor de kinderen betekent een 
nieuw schoolseizoen ook een nieuwe 
schooltas. Deze schooltas heeft naast 
een praktische waarde ook een 
symbolische waarde, namelijk welkom 
te mogen zijn op Casa Rafa waar een 
team begeleiders je graag willen 
helpen. Zoals  Maria van 9 jaar het 
omschreef: “Casa Rafa betekent voor 
mij een plek waar we begrip, liefde en 
vreugde vinden”.  
 

 
 
Het bijzondere van de schooltassen 
voor dit schoolseizoen is dat deze - 
samen met de nieuwe schoenen - 
bekostigd zijn met de opbrengsten van 
de actie Heel het Anker bakt van 1 juli 
jl. (zie vorige nieuwsbrief) en een gift 
van de Activiteitencommissie van de 
Oase (Protestantse Gemeente te 
Drachten).Een prachtige bestemming. 
 

Betekenis van Casa Rafa. 
 
Voor deze nieuwsbrief heb ik de 
kinderen gevraagd wat voor hen de 
betekenis is van Casa Rafa. Een 
aantal van deze uitspraken wil ik 
graag met jullie delen. 
 
“Casa Rafa is de plek waar we alles 
krijgen wat we nodig hebben, ik zou 
hier voor altijd willen blijven”. 
(Cosmina, 10 jaar). 
 
“Voor mij is Casa Rafa de plek waar ik 
mijn huiswerk kan maken, een warme 
maaltijd kan eten, van verrassingen 
kan genieten en mooi kan opgroeien”. 
(Fineas 8 jaar oud). 
 
“Voor mij betekent Casa Rafa mijn 
huis en ik hoop dat het nooit sluit 
zodat steeds meer kinderen hier 
kunnen komen waar ze liefde vinden”. 
   

 
   

(Sara, 9 jaar). 
 

Voor de zomer heb ik jullie verteld 
over de schade aan het Casa Rafa 
gebouw, en de noodzaak deze 
schade te herstellen. De herstel- 
werkzaamheden zijn al wel gestart, 
maar nog niet afgerond. Ik zal meer 
foto’s sturen zodra het gereed is. 
 

 
   

Duidelijk is wel dat ook na de herstel-
werkzaamheden de ISU (brandveilig-
heidsinspectie) ons niet meer zal 
toestaan het gebouw te gebruiken 
voor klaslokalen. Dit betekent dat we 
daarvoor alleen nog de container-
units kunnen gebruiken. Het gevolg 
daarvan is dat we minder kinderen op 
Casa Rafa kunnen opvangen dan de 
afgelopen jaren. We zijn het nieuwe 
schoolseizoen daarom gestart met 35 
kinderen, ongeveer 10 minder dan we 
de laatste jaren konden opvangen.   
 
We zijn er niet in geslaagd voor alle 
klassen  leerkrachten  te vinden.  Dit  
 
 

Nieuws uit Casa Rafa.  
 
Lieve vrienden, we zijn het nieuwe schoolseizoen weer begonnen. We zijn 
gestart met een groep van 35 kinderen, en we hopen dat we dit schoolseizoen 
weer op een normale manier en zonder beperkingen ons in mogen zetten voor 
deze prachtige kinderen.   
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betekent dat ik zelf vanaf 12 uur de 
eerste klas begeleid en ’s ochtends 
administratief werk verricht. 
 
Naast de leerkrachten hebben we nog 
een aantal dames die ons helpen en 
die ik graag aan u wil voorstellen.  
 
Fibi Condan werkt als vrijwilliger op 
Casa Rafa  en helpt de kinderen die 
op Casa Rafa willen douchen.  
  

 
  

Onze vorige kok heeft ons helaas 
moeten verlaten, maar gelukkig heeft 
God heeft ons gezegend met een 
nieuwe kok. Haar naam is Lili Bucur, 
ze doet haar werk elke dag met veel 
liefde en toewijding.  
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De nieuwe schooltassen en schoenen: klaar voor het nieuwe schoolseizoen!     

Leti Curea is onze schoonmaakster. 
Ze doet haar werk op Casa Rafa heel 
erg graag, en ze is ook erg goed in 
haar werk. 
   

 
   

Ik hoop dat ik jullie hiermee weer een 
mooie indruk heb kunnen geven van 
Casa Rafa en wat we doen. Ja, we 
hebben het druk, maar het gaat ons 
goed !  Met veel liefde, Ligia. 
 
 

 
 
 

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. 
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www.werkgroeproemenie.com 
info@werkgroeproemenie.com 
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Rottevalle (06 – 28696154) 
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