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Kära Vänner
och
Understödjare!
I det här brevet låter vi projektledare Dana berätta om
en av de romska familjerna i Floresti. Familjen heter
Cengheni och består av 37 (!) familjemedlemmar som
alla bor i det här huset med fyra ingångar. Genom
organisationen World Vision har nya fönster och
dörrar satts in
(se bild),
vilket är ett
stort framsteg.
Monica O.
Cengheni är
53 år och har
aldrig gått i
skolan eller
arbetat utanför
hemmet.
Monica har åtta barn (sex döttrar och två söner i åldrarna 15-35 år) och 19 barnbarn (1-17 år). Monica O.Cengheni
Endast två av Monicas barn har arbete. Den 35-åriga dottern med samma namn som mamman, som gått i skolan
t.o.m. 8:e klass, har fyra barn, arbetar med städning och fönstertvätt i kontorslokaler. Sonen Gheorghe, som är 35 år
och gift och har fyra barn, är i återvinningsbranschen och försörjer familjen genom att samla in och sälja skrot.
Bilden t.v. visar Monica O:s dotter
Nicoleta, som är 33 år och gift. Hon
har gått fyra år i skolan men har
inget arbete. Nicoleta och hennes
man har fyra barn.
Bilden t.h. visar barnbarnet Alexia
(5 år). Alexia har blivit särskilt
förtjust i Dana och sa nyligen till
henne: ”Du är min vän för Du
hjälper mig”.
Ända sedan Stiftelsen Brödets och den rumänska stiftelsen Excelsior Foundation 2014 startade samarbetsprojektet
för skolutbildning, speciellt för romska barn, i byn Floresti har familjen Cengheni varit ivrig att delta i projektet.
Projektet omfattar ett förberedande år samt årskurs I-IV. Får barnen stöd under de första skolåren har de mycket
större chans att lyckas med sin fortsatta skolgång. Några av Cenghenifamiljens barn som idag är i 15-årsåldern har
varit med i projektet från allra första början och har gått vidare till klass V-VIII medan de yngre barnen fortfarande är
med i projektet. Det ger hopp inför en ljusare framtid. Dana säger att det känns extra viktigt att under coronapandemin, som drabbar de fattiga extra hårt, kunna stå vid deras sida och hjälpa. Under coronapandemin kan undervisningen inte ske i åldersgrupper utan det blir i en slags ”B-klass” med alla åldrar blandade. Dana skriver: Jesus, apostlarna och Moder Teresa predikade förening i kärlek. Det betyder att förvisa hat, splittring, missförstånd och skillnader mellan oss. Det betyder att älska varandra och bryta det onda som förstör. Det pratade vi med barn och ungdomar, föräldrar, farföräldrar, mostrar och farbröder, som alla väntar på att vi varje dag i veckan ska prata med dem
och bry oss om deras problem. Vi kämpar för att göra deras liv mindre svårt, och vi tackar Gud för er i Sverige som
är med i det här projektet. Dana skickar kramar och välsignelser och mycket kärlek till alla vänner i Sverige.

Stiftelsen Brödet och vi i styrelsen Arne, Elisabeth, Ivar, Lena, Roger
gläds åt att stiftelsens skolprojekt gör stor skillnad till det bättre och tackar alla bidragsgivare.
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