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Kära Vänner och
Understödjare!

Nu är det annorlunda skolåret avslutat. Alla som deltagit i skolprojektet belönas. Hur klarar Dana av att tänka på alla?!

Den 15 juli avslutades Stiftelsen Brödets skolprojekt i Floresti för det här skolåret. Projektledaren Dana
Nandrea utbrister: Med Guds hjälp lyckades vi avsluta detta annorlunda skolår som inte kunnat hållas i
skolans klassrum utan fått utföras i den romska byn. HAN skickade sina änglar för att beskydda oss, så vi
inte blev sjuka i Covid 19, så att vi inte gav upp utan kunde hjälpa dem som befann sig i svårigheter och
förtvivlan. Det var, mina vänner, en upplevelse jag aldrig kommer att glömma! Innan vi avslutade skolåret frågade jag eleverna vad de önskade sig inför nästa läsår. De svarade: Berättelser, berätta historier!
Men det var inte det jag frågade. Vad vill ni ska hända med skolan? Vi skulle vilja gå i skolan, träffa andra barn, prata, leka… Ja, våra kära elever, som vi – Nuti Hornea och jag Dana – åkte till varje skoldag,
de förstod hur viktigt det är att vara tillsammans, inte framför en dator (som de ändå inte har) eller framför en mobiltelefon (som de heller inte har) utan för att skolan är fantastisk. På rasterna kan de få
vänner, en vänskap som håller livet ut. Även om vi inte kunnat undervisa på vanligt sätt det här året har
vi skapat en nära relation med de romska barnen och deras familjer, vilket har lett till en extra motivation
för dem att integreras i ett alltmer avlägset och exklusivt samhälle. Även om de romska eleverna inte
kunnat gå till skolan i år, så kommer de att vara bättre mentalt rustade inför det nya skolåret.
Tack kära vänner i Sverige för allt vad ni har gjort för denna gemenskap! Nuti och jag hoppas med er
hjälp kunna fortsätta nästa skolår – ett år som förhoppningsvis blir mer normalt. Som framgår av
bilderna har vi delat ut belöningar och gåvor så mycket vi kunnat, avslutar Dana.
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