
 

Nieuwsbrief  februari 2020 

De 4 kinderen Moraru 

Met de kinderen Moraru gaat het goed: 

 Raluca woont nu op zichzelf in Balcescu samen met Rahela Banfi. Zij wordt ook ondersteund 

door de stichting. Het is bijzonder om te zien hoe de hulp aan verschillende families zo mooi 

in elkaar past. Raluca werkt en leert in de verpleging. Ze heeft zich afgelopen augustus laten 

dopen. Het is mooi om te zien dat ze groeit in geloof en in verantwoordelijkheid. 

Anna gaat dit jaar voor het eerst naar de universiteit in Brasov. Ze heeft een financiële studie 

gekozen en heeft hiervoor een tweedehands laptop gekregen van de stichting. 

Estera zit in haar laatste leerjaar, dus op naar het examen. Ze leert voor haarstyliste. Ze krijgt 

hier wekelijks extra ondersteuning bij van Lili. Estera is afgelopen november gedoopt.  Dus 

mooie berichten op weg naar volwassenheid. 

Ionut  heeft afgelopen jaar de basisschool verlaten en volgt nu een muzikale opleiding. 

Regelmatig gaat hij samen met Lili of Adi een wandeling maken om een gesprek van hart tot 

hart te voeren, waarin hij zijn emoties kwijt kan. 

Familie Banfi. 

Op dit moment zit vader nog voor werk in Engeland. De beide oudste dochters, Denisa en 

Tabita, zijn ondertussen getrouwd en hebben hun eigen leven. Moeder is samen met haar 

oudste zoon, Dragos, thuis en zorgt voor de rest van de kinderen. Dit zijn Rebeca, Stefania en 

Ioana. Ook zijn er nog drie weeskinderen opgenomen in dit gezin. Rahela is in de weekenden 

thuis. Rahela krijgt de kans om te studeren en woont daarom in de week bij Raluca Moraru in 

huis in Brasov, zoals we boven al vermeld hadden. Het is mooi om te zien hoe gemotiveerd  

deze jong dame is. Ze is een goede student en doet telkens de leerkrachten verbaast staan. 

Ze werkt hard en is veelbelovend. 

Familie Pacurar. 

Mevrouw Pacurar heeft vier kinderen, drie jongens en een meisje. Zij kon de huur van haar 

huisje niet meer betalen en dreigde er uitgezet te worden. De stichting heeft haar geholpen 

met eten en met hout voor de kachel. Onze medewerkers hebben haar geadviseerd om ook 

zelf werk te zoeken. Ze heeft dit advies opgevolgd en kon daardoor in haar huisje blijven 

wonen. 

 

 



Nood die gesignaleerd wordt 

Onze medewerkers komen soms acute nood tegen, wij als stichting willen graag 

ondersteuning geven in deze acute nood.  Bijvoorbeeld Nicolas, hij had verschillende 

brandwonden aan handen en voeten en is geholpen door de stichting. Of als gezinnen in de 

knoei komen en een extra voedselpakket nodig zijn. Of daar waar ziekte is en de betroffen 

persoon kan zijn medicijnen niet betalen. Voor deze mensen willen wij als stichting er zijn. 

Ondersteuning bieden en motiveren zodat ze weer een beetje hoop krijgen. 

Mannenreis  

In november 2019 zijn zeven mannen naar Roemenië  

afgereisd om Raluca en Rahela te helpen in hun huisje 

en om het flatje van mevrouw Corbu op te knappen. 

Haar flatje was uitgeleefd, vies en onhygiënisch. 

Eén van de mannen heeft geschreven: Deze klus  

was het opknappen van een totaal vervuild flatje.  

Een zwakbegaafde moeder met drie kinderen sliepen  

op vieze kussens op de vloer. De sanitaire voorziening  

liet te wensen over. Toen we weg gingen was het  

hele woninkje netjes. Ieder sliep weer in een bed en  

je kon er weer naar de wc. Wekelijks krijgt moeder  

nu bezoek van de sociaal werkster,  

ter voorkoming van terugval.    

Wij zijn de mannen erg dankbaar dat zij deze  

werkzaamheden vrijwillig met veel liefde, 

inzet en natuurlijk HUMOR uitgevoerd hebben.  

Toekomst gedachten 

We willen ons graag meer richten op de kinderen van het dagcentrum in Prejmer. In het 

dagcentrum komen de kinderen uit de zigeunerwijk Prejmer. De meeste kinderen in deze 

wijk hadden geen goede schoenen.  Afgelopen kerst heeft de stichting aan elk kind een 

nieuw paar schoenen en fruit uitgedeeld.  We willen onderzoeken waar de nood is bij deze 

kinderen. 

 
U kunt ons  steunen door gebed, maar ook financieel door een gift te storten op 

bankrekening: NL51RABO 037 905 2342 

Wij wensen u Gods zegen en alvast bedankt 

Namens het team Vrienden voor Roemenië  

 


