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Dana med munskydd och handskar delar ut säckar till varje familj Här väntar en huttrande skara elever i snömodden på sin tilldelning 

 

Kära Vänner och Understödjare!  
 

Vi tackar Gud för att vi under denna för 

oss alla svåra tid kunnat vara nära de mest 

utsatta romska familjerna, säger Dana. Vi 

fick nödvändiga tillstånd från myndighe-

terna för att kunna träffa skolbarnen och 

deras föräldrar varje dag. Deras situation 

är mycket kritisk, de kan inte arbeta, 

många av föräldrarna är daganställda eller 

samlar skräp som de säljer. Och nu 

tvingas de stanna hemma. Gode Gud, hur kan de mätta 2-5 munnar under den här 

perioden? De tog gärna och tacksamt emot vårt stöd. I säckarna med kläder lade vi även mediciner och hygienartiklar. Elever-

na fick frågeformulär. Svaren skulle de skicka in via Whatsup. I projektmaterialet pratade vi om föroreningar, om människors 

inställning, unga tonåringars attityder och vi tog Greta Thunberg som exempel och den extraordinära rörelse som hon skapat.  

Som en del i projektet fick eleverna göra teckningar. Vi blev imponerade över att 

avståndet mellan oss inte skapade en mur oss emellan. Vi uppmuntras att fortsätta 

och hoppas att begränsningarna snart kommer att vara över så att vi kan ses tillsam-

mans i skolan igen. Med ert stöd kommer vi att fortsätta gå till romerna för att hjälpa 

dem. Barnen frågade efter färgkritor, böcker och leksaker. Nästa workshop kommer 

vi att anpassa till denna coronatid genom frågor som "Hur tillbringar du din fritid i 

hemmet och vad har du lärt dig om allt som händer oss?" 
 

Vi ber att pandemiperioden snart är över och att vi alla ska vara friska, avslutar Dana.  
 

Hälsningar och tack för Din hjälp       

Stiftelsen Brödet och hela styrelsen              En hoppfull teckning om skolundervisning 
Arne, Elisabeth, Ivar, Lena, Roger                där kärlekshjärtan singlar ned från träden 
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