STIFTELSEN BRÖDET
Nyhetsbrev till vänner och understödjare

Kära Vänner och Understödjare!

Skolstart höstterminen 2016 med utdelning av skolväskor, material och kläder.

Skolprojektet i Floresti, Rumänien
Det är verkligen glädjande att kunna berätta att vårt
skolprojekt i Floresti är så framgångsrikt. Det gör att för varje
år sänder allt fler romska familjer sina barn till skolan. Under
några sommarveckor ordnades genom projektet trevliga
aktiviteter. När höstterminen började häpnade skolans rektor
och lärare när 220 romska familjer – 38 fler än föregående
läsår – kom för att skriva in sina barn i skolan. De romska
elevernas andel i grundskoleklasserna 0-IV var föregående
läsår 40% och nu – tack vare det projekt som Stiftelsen
Brödet driver tillsammans med Excelsior – 50%! Föräldrarna
ser att projektet håller vad det lovar, att barnen får stöd och
utvecklas i skolan och att familjerna får hjälp med diverse
förnödenheter.
Det gäller att se varje elevs situation. Cristian som nu går
i 2:a klass förorsakade förra läsåret lärarna stora problem
genom att han slog andra elever, svor åt både dem och lärarna
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och gjorde alla utmattade. På våra projekttimmar fungerade
han däremot normalt, berättar Dana och Nuti, som kontaktade mamman för att ta reda på vad som låg bakom. Det
visade sig att pojken varje dag blev slagen av sin onyktra
pappa. En temporär lösning diskuterades fram för att skydda
Cristian och hans mamma. De fick flytta till en kusin och
genom projektet får de hjälp på olika sätt.
En av eleverna, Denisa, blev påkörd av en bil utanför
skolan och hamnade på sjukhus med brutet ben på två ställen.
Dana och Nuti hälsade på henne och hade med lite smått och
gott. Svårast tyckte Denisa
det var att vara skild från sin
tvillingsyster. Nyligen fick
hon dock lämna sjukhuset
och tvillingarna återförenades.
Vi är både glada och stolta över att allt fler romska
familjer väljer att vara med i
projektet samtidigt som vi bävar för de ekonomiska utgifterna som därmed ökar. Vi trodde, när det blev så mycket tal
om de romska tiggarna som kommit till Sverige, att det skulle
vara lätt att få ekonomiskt bidrag till stiftelsens projekt från
svenska myndigheter, som i media sa att de skulle samarbeta
med frivilligorganisationer, men så har det tyvärr inte blivit.
De ger oss goda vitsord men inga pengar. Det är för väl att
stiftelsen har trogna vänner och understödjare! Stort tack till
var och en av er!
Det kan vara lätt att se ner på utsatta grupper som t.ex.
romerna. Nobelpristagaren Gabriel Garcia Marquez har
emellertid sagt så här kloka ord: ”Enda gången man har rätt
att se ner på någon annan, är när man hjälper denne att ta sig
upp”.
Vår samarbetsorganisation Excelsior citerar Gal. 6:9 ”Låt
oss inte tröttna på att göra det som är rätt. När tiden är inne
får vi skörda, bara vi inte ger upp”. Stiftelsen Brödet instämmer.

Varma hälsningar
från Stiftelsen Brödet och hela styrelsen
Lena, Roger, Arne, Bo, Elisabeth, Ivar
OBS Du som vill ge en gåva via Swish, att stiftelsen har
bytt Swish-nummer. Det nya är knutet till 90-kontot.
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