Nyhetsbrev
Febr 2021
Floresti, Rumänien

Kära Vänner och
Understödjare!

Nuti i full färd med att inför julhelgen ordna överraskningspaket till romska barn och ungdomar i Floresti.

Våra samarbetspartner Dana och Nuti berättar från Rumänien: På kvällen den 18 december anlände
långtradaren från Stiftelsen Brödet och vi var en liten grupp som hjälptes åt att lasta av. Redan nästa dag
på lördagen och ända fram till jul arbetade vi med att göra iordning gåvopaket till dem som Gud placerat
framför oss, de fattigaste romerna. Det var mycket logistik att lösa. Vi lyckades göra små överraskningspaket till barnen med bl.a. frukt och godis. Vi gjorde det av hjärtat och kände glädje i själen.
Den 11 januari startade vi den nya workshopen ”Låt oss respektera varandra”. Det känns viktigt att
barnen får lära sig respekt och omsorg. Kära Stiftelsen Brödet vänner, vi önskar av hela vårt hjärta att vi
alla ska få ett bättre år, fullt av kärlek, utan krig och sjukdomar, utan rädsla, med mycket hopp och med
många prestationer! hälsar Dana och Nuti.

Barnen väntar ivrigt när Dana i sin röda jacka agerar jultomte.

Vi i Stiftelsen Brödet citerar vad Peter Benson redan i november 2017 skrev i Svenska Dagbladet om
utbildning: ”I outvecklade samhällen slösas mycket talang bort på att de fattiga förblir outbildade, oavsett
begåvning. Att lyfta stora befolkningsgrupper från i värsta fall analfabetism till i bästa fall högre utbildning skapar enorm tillväxtpotential.” Vi i stiftelsen är stolta och glada över att vi tillsammans med
stiftelsens vänkrets här hemma och medarbetarna på plats kan bidra till att lyfta en stor grupp romska barn
och ungdomar ur analfabetismens fattigdomsfälla och skapa ett rikare liv för dem och för landet de bor i.
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