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RUMÄNIEN 

Gepiu - dörrar 
 

Kära Vänner och 

Understödjare! 
 

 

 

I oktober månads nyhetsbrev berättade vi om tio fattiga romska familjerna i 

Gepiu i Rumänien som saknade dörrar till sina hus. De hör troligen till de 

romer som inte är registrerade hos myndigheterna och därför är bland de 

allra fattigaste. Att inte alla romer är registrerade beror oftast på att de hör 

till ”resandefolket”, en grupp romer som flyttat från plats till plats och även 

mellan olika länder, och därför än idag står utanför det etablerade samhäl-

let. Är man inte registrerad så har man ingen identitetshandling och 

socialtjänsten bryr sig inte om dig.  

 

Nu har vi i stiftelsen bekostat dörrar för totalt tretton familjer. Det blev en 

riktig jul- och nyårsgåva, för de tio första dörrarna kom på plats tio dagar 

före jul och de tre sista före nyår. Här syns när Ionut Razvan (i svart kläd-

sel) från dörrfirman installerar ett par av dörrarna. Vår kontaktperson Ghita 

Andrasi (den andre mannen på samma bild) var den som uppmärksammade 

oss om familjernas belägenhet. Han var med när dörrarna kom på plats och 

berättar att familjerna är mycket glada över att nu kunna stänga ute kylan 

som tidigare svepte in i bostäderna. Han framför ett varmt tack från famil-

jerna och hälsar att de ber om hälsa och kraft för stiftelsen och dess gåvo-

givare. Ghita delade också ut julklappar, som stiftelsen skickat, till famil-

jernas barn (se Sverigebrevet för december månad).  

Vi har nu bett Ghita kontrollera så familjerna blir registrerade, vilket han lovat göra. 
            

 

Stiftelsen Brödet tackar alla bidragsgivare varmt 
genom oss i styrelsen Arne, Elisabeth, Gloria, Ivar, Lena, Roger 
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