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Kära Vänner och Understödjare! 
 

Florestiprojektet – vårt skolprojekt i Rumänien 
 

Skolprojektet i Floresti räds inte att ta upp stora och kom-

plicerade frågor. Här berättar projektledarna Dana och Nuti 

hur de tacklat ämnet Varför är en del länder fattiga och 

andra rika? Vi förklarade för eleverna, att ett land är rikt 

om det har människor med innovativa idéer som genomförs 

så att nya produkter och tjänster skapas och ekonomin ökar. 

Sedan fick eleverna i varje klass helt på egen hand komma 

med idéer om hur de själva skulle kunna tjäna pengar, hur 

pengarna skulle disponeras och hur mycket de ville donera 

till ett humanitärt ändamål. De kom med en mängd idéer – 

en klass bakade tårtor som man sålde tårtbitar av. För de 

cirka 250 kr som de härigenom fick in, ordnade de en klass-

fest och en femtedel skänkas till en elev som behövde ett par 

skor. Eleverna förstod att om de lyckas göra klassen rik, 

skulle de definitivt lyckas göra landet rikare. Vi tror att 

eleverna fick ett nytt perspektiv och hoppas att de kommer 

att bli hjälpsamma medmänniskor i samhället. Vi älskar 

denna skola, eleverna och lärarna, och vi vill föra in kärle-

ken från Gud i deras liv, den kärlek som gör oss starkare 

och fulla av liv. Detta har blivit möjligt tack vare Stiftelsen 

Brödets hjälp. Må ni alla välsignas med glädje i era själar 

och hjärtan!  

Nästa månad var temat Kan man rättfärdiga 

krig? Hur kan vi skapa mer fred? Vi delade in 

klasserna i två lag där eleverna fick diskutera 

något ämne som de ofta bråkar om. Det kunde 

röra sig om religion, ojämlikhet mellan pojkar 

och flickor, mellan etniska grupper eller mellan 

fattiga och rika. Under debatterna insåg elever-

na själva att de inte lyssnade på varandra. I det 

läget utsåg vi en ”förhandlare” som skulle mäk-

la fred mellan dem. Alla kom fram till samma 

slutsatser, nämligen: 1) Vi är olika, 2) Vi har 

olika synpunkter, 3) Vi måste lyssna på varand-

ra, 4) Vi måste respektera varandra även om vi 

inte delar varandras åsikter och i stället finna 

det som förenar oss. Till sist visade vi dem ett 

par bilder från blomsterfält, dels fält med en och 

samma sorts blomma, dels fält med många olika 

blommor. Alla tyckte att fältet med de olika 

blommorna var vackrast. Slutsatsen blev att vi 

genom vår mångfald är som vackra blommor och 

det är viktigt att leva i harmoni med varandra.  

Under vintersportlovet levererade vi – som vi gör varje år 

– säckar med kläder till de romska familjer som deltar i 

projektet genom att sända sina barn till skolan. Med Guds 

hjälp och med tack till er alla har vi gjort detta, säger 

projektledarna Dana och Nuti. 

 

Hälsningar 

Stiftelsen Brödet och hela styrelsen 
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