
 

Voorwoord. 
 
De laatste nieuwsbrief van dit jaar, met 
daarin een terugblik van Ligia. Een 
terugblik waarin we ook weer de 
bijzondere band mogen ervaren tussen 
aan de ene kant Livia, Ligia en hun 
team en aan de andere kant u en wij als 
betrokkenen. Het gevoel daarbij is dat 
van zowel een betrokkenheid op 
afstand - geografisch en soms ook 
cultureel - maar ook van een betrok-
kenheid van dichtbij, vooral wanneer 
Ligia schrijft over de zegen van God, de 
zegen die ook wij als werkgroep steeds 
weer mogen ervaren.  
 

 
 
Eind november was ik - Aalze Vriezema 
- in de gelegenheid een kort bezoek te 
brengen aan Casa Rafa. Hierover meer 
verderop in deze nieuwsbrief.  
 
Rond Dankstond zijn in verschillende 
kerken collectes gehouden voor Casa 
Rafa. Het totale bedrag dat werd 
ingezameld bedroeg bijna € 1.800. Een 
prachtige opbrengst! 
 
En ook dit jaar hebben de kinderen voor 
u als ontvangers van de nieuwsbrief 
weer mooie kerstkaarten gemaakt. 
Voor onze digitale lezers van onze 
nieuwsbrief zijn twee daarvan in deze 
editie opgenomen.   
 

Het afgelopen jaar. 
 
Het jaar 2022 was een jaar vol 
uitdagingen en veranderingen. Een 
jaar waarin we ons continu moesten 
aanpassen aan de regels die door de 
coronapandemie steeds veranderden. 
 
Nu, aan het einde van het jaar, 
kunnen we alleen woorden van dank 
hebben aan God en aan jullie allemaal 
die financieel en op andere wijze 
betrokken zijn geweest bij ons in alle 
moeilijke situaties die we hebben 
meegemaakt. 
 
 Dit jaar hebben we veel mogen doen, 
met voldoening om de kinderen weer 
naar school te kunnen laten gaan, hun 
prestaties op school en Casa Rafa en 
de zorg en materiële hulp voor de 
kinderen en hun gezinnen.  
    

 
  
En aan het eind van het jaar ook de 
renovatie van het gebouw aan de 
buitenkant.  
 
Dit jaar zagen we de bescherming en 
de zegen van God die bij ons was op 
 

elk moment dat we het moeilijk 
hadden. Aan het begin van dit school- 
jaar hadden de kinderen geen 
schoenen en geen school-
benodigdheden, maar dankzij de 
vrijgevigheid uit jullie omgeving 
kregen we toch de mogelijkheid om 
de kinderen te geven wat ze nodig 
hadden om weer naar school en Casa 
Rafa te kunnen gaan.  
 

 
 
Namens de kinderen van Casa Rafa 
willen we jullie bedanken voor alles 
wat jullie dit jaar voor de kinderen en 
voor Casa Rafa mochten betekenen. 
We genieten van jullie vriendschap en 
steun. Moge God jullie zegenen en 
jullie belonen voor je vrijgevigheid, 
moge God je beschermen tegen elk 
kwaad! 
 
Een gezegende Kerst en Nieuwjaar 
gewenst! 
  
Met vriendschap en dankbaarheid, 
Ligia Petroesc. 
 

Nieuws uit Casa Rafa door projectleider Ligia Petroesc.  
 
Dierbare vrienden. Hier zijn we dan, bijna aan het einde van 2022. Graag kijk ik 
met jullie terug op het afgelopen jaar, wat het betekende voor Casa Rafa en hoe 
we ons gedragen mochten weten in alles wat we mogen doen voor de kinderen 
van Casa Rafa. 
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Eind november was ik in de 
gelegenheid een kort bezoek te 
brengen aan Casa Rafa. Ik deed dit 
samen met Vasile Piscoi, een goede 
vriend uit Timisoara, die naast het 
Roemeens ook de Nederlandse taal 
beheerst. Voordeel daarvan is dat 
Ligia, Livia en  Vasile dan meer en 
andere zaken bespreken dan in een 
gesprek in het Engels. 
 
Ligia vertelde dat de basisschool in 
Mosnita Veche door groei van het 
aantal leerlingen genoodzaakt is de 
kinderen in shifts op school te laten 
komen, met een ochtend- en een 
middagshift. Casa Rafa heeft zich hier 
op aan moeten passen.  
   

 
 
Een deel van de kinderen komt nu ’s 
ochtends op Casa Rafa voor 
huiswerkbegeleiding en hulp en gaat 
om 12 uur na een maaltijd naar de 
basisschool, het andere deel komt 
even na 12 uur op Casa Rafa voor hun 
maaltijd en gaat daarna in groepjes 
verder. Dit betekent voor Casa Rafa 
wel dat de leerkrachten nu een dubbel 
rooster draaien met kleinere groepen. 
Voor de kinderen meer aandacht, voor 
de leerkrachten een zwaardere 
belasting. 
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(foto: drie meisjes samen met Laura 
Anton, maatschappelijk werkster CR). 
 
De renovatie van het oude gebouw is 
eind november afgerond, het ziet er 
nu weer keurig uit. Maar het gebouw 
zelf blijft een punt van zorg, vanwege 
het formele eigendom (de gemeente 
is eigenaar) en de locatie (op een 
mooie, ruime kavel centraal in Mosnita 
Veche). Verschillende ondernemers 
hebben de gemeente namelijk gemeld 
de kavel en het gebouw te willen 
kopen. Casa Rafa zou volgens hen 
dan de container-units - met daarin de 
klaslokalen, eetzaal en de keuken – 
kunnen verhuizen naar een goedkope 
locatie aan de rand van Mosnita.  
Inmiddels hebben veel mensen rond 
Casa Rafa hier tegen geprotesteerd 
bij de gemeente en zelfs één van de 
betreffende ondernemers erop aan- 
gesproken. Want, zo zeggen deze 
mensen die Casa Rafa een warm hart 
toedragen, de functie van Casa Rafa 
is juist op deze locatie zo belangrijk, te 
midden van de kinderen die van Casa 
Rafa afhankelijk zijn  en vanwege de 
betekenis voor de gezinnen in het 
armere deel van Mosnita.  

 
 
 

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 
gevormd door vrijwilligers uit 
Boornbergum, De Tike, Nijega, 
Opeinde, Oudega en Rottevalle. 
 
Secretariaat: Rimmer Grondsma, 
Rottevalle (06 – 28696154) 
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NL15RABO0369024354 t.n.v. 
Stichting Werkgroep Roemenië   
te Opeinde.  
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