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RUMÄNIEN – 

VOIVODENI – NÖDROP 
 

Kära Vänner och 

Understödjare! 
 
D 

En dag kom en romsk man vid namn Dansu från grannbyn Dumbrăvioara 

cyklande till mig, berättar prästen Denes Csaba. Han räckte mig ett intyg 

från myndigheterna som bevis på att familjens hus brunnit ned. Dansu hade 

hört att församlingen i Voivodeni genom Stiftelsen Brödet hjälpt några 

familjer att bygga små enkla hus och han bad om hjälp till ett hus om minst 

ett rum, vilket skulle kosta 4.000 Euro (c:a 45.000 kr). Han har fyra minder-

åriga barn. Som en första hjälp gav Denes honom ett paket mat om 20 kg 
 

Stiftelsen bad Denes fara till platsen och kolla upp uppgifterna och situatio-

nen, vilket han gjorde. Han fick se platsen där huset stått och det hus utan 

fönster där familjen för tillfället bor. Denes fann ett hus med två rum som 

skulle kunna köpas för 7.400 Euro (c:a 83.000 kr).  
  

Det gör verkligen ont om familjen, men samtidigt är det ett svårt beslut för 

stiftelsens styrelse att fatta. Stiftelsens tillgångar måste i första hand räcka  

Dansu med sin cykel och mat- till de löpande projekt stiftelsen åtagit sig och behoven i vår värld är oänd- 

paketet på pakethållaren  liga. Vad säger ni, stiftelsens vänner, ska vi kunna hjälpa den drabbade 

familjen med ett nytt hus? Ställer ni er villiga att hjälpa till – märk i så fall 

Din gåva med ”Dansu” – så är styrelsen beredd att fatta ett positivt beslut. 

Här bor familjen f.n. (efter branden) 
 

 

Detta hus med två rum kan köpas för 

7.400 Euro  

   

Bild t.h. Dansu med sin fru och de 

fyra barnen        

   

Hälsningar från Stiftelsen Brödet och oss i styrelsen, Arne, Elisabeth, Gloria, Ivar, Lena, Roger 
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