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Kära Vänner och
Understödjare!

I slutet av september i år gjorde åtta personer från Stiftelsen Brödet en resa till Rumänien med huvudsyfte att besöka
tre av stiftelsens hjälpprojekt i landet. I byn Voivodeni, där stiftelsen ger skolans elever lunch året runt, ger hjälp till
coronadrabbade och fattiga människor, där vi har hjälpt till att renovera och förbättra förskolan samt nyligen byggt
en stor idrottsplan fick vi vara med på gudstjänst i kyrkan, där vi bl.a. bekostat nya kyrkbänkar.
Kyrkan i Voivodeni är byns verkliga samlingsplats. Där samlas man till gudstjänst, där firar man Mors dag, där delar
man ut julklappar till byns alla barn m.m. När vi var där var kyrkan fullsatt med såväl gamla som unga. Prästen
Denes Csaba predikade, en ungdomskör sjöng och prästens dotter deklamerade ”Ingen kan segla förutan vind” på
norska (hon läser nämligen norska vid universitetet) och vi svenskar sjöng samma sång på svenska. Arne Wikström
överlämnade en missionsljusstake och talade om Jesus som världens ljus. Då var kyrkan nyrenoverad och fin.
Men bara några veckor efter vår hemkomst till Sverige kom ett mail från prästen som meddelade att en förskräcklig
storm härjat och att kyrkans takpannor till följd därav blåst ner och gått sönder. Byns befolkning ställde upp och
rensade bort nedfallna trädgrenar och krossade tegelpannor. Ett nytt tak måste läggas på i samma stil som det
ursprungliga eftersom kyrkan är byggnadsklassad. Och för att det inte ska regna in i kyrkan och vålla ytterligare
skada behöver taket komma på så snart som möjligt. Det skulle gå på 90.000 kr och det var pengar som församlingen
inte hade. Man vädjade till Stiftelsen Brödet. Och visst vill vi hjälpa till, men även för oss är det en jättestor summa.
Vi har kunnat skicka en delsumma men hälften återstår.
Stiftelsen har också initierat några projekt ”Hjälp till självhjälp”. Några bybor har redan anmält sitt intresse för att
starta ett familjeföretag. En man ville starta en snickeriverkstad, en annan ville föda upp kalvar och en kvinna ville
starta en frisersalong. De är stiftelsens tre pilotprojekt. Fler har nu ställt sig på kö. Det känns väldigt angeläget att
familjerna ska kunna försörja sig själva och inte lita på bidrag från utlandet eller på säsongsarbete i andra länder,
vilket dessutom visat sig ohållbart i coronatider då utomlandsresor inte varit möjliga. Ett mindre startkapital erhålls
av stiftelsen och sedan får familjerna klara sig själva.
Inför julen vill vi inte heller glömma bort våra vänner på andra håll i Rumänien som Bogdand, Floresti och
Ciumeghiu. Vi hoppas ni vill vara med och hjälpa till.
Vid Stiftelsen Brödets gudstjänst
21/11 predikade Roger och Lidingö
Cappella sjöng så vackert under ledning av Li Ringquist Östman. Vid
kyrkkaffet efter gudstjänsten skrev
många i vänkretsen sina namn på julkort som tillsammans med någon
godsak ska glädja mottagarna till jul.
Vi hoppas de ska känna att de har
många vänner i Sverige.
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