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Kära Vänner och 

Understödjare! 
 

    

     
 

I Rumänien öppnade skolorna upp lite försiktigt i september. Genom att antalet smittade av corona åter stigit, så har 

skolorna nu stängt helt. De elever som har möjlighet får distansundervisning. Situationen är svår för alla men värst 

för de allra fattigaste. Vårt projekt som riktar sig till den fattiga romska befolkningen i Floresti har inte möjlighet 

till sådan distansundervisning, så projektledarna Dana och Nuti åker varje dag till Floresti för att hålla s.k. work-

shops där. När de tidigare höll till i skolan var eleverna indelade i åldersklasser, nu är eleverna blandade i alla 

åldrar, vilket gör det mycket svårare. Dana säger Trots det har vi med Guds hjälp lyckats med undervisningen. Det 

viktigaste är att ingjuta självförtroende hos var och en. Vi uppmuntrar dem att lära sig, att vilja veta och att fråga., 

så de kan få en bättre framtid än sina föräldrar. Vi strävar efter att vara deras vänner som förstår och hjälper dem. 

Vi började t.ex. med frågor om människokroppen med enklare frågor för de minsta och lite mer avancerade för de 

äldre. Barn lär sig snabbt genom lek. Och vi lärde dem också en sång, som något förkortad lyder så: 
 

 

Vem skapade stjärnor på himlen? 

Det gjorde Gud. 

Vem skapade fågeln till att flyga? 

Det gjorde Gud. 

Vem skapade fisken till att simma?  
Det gjorde Gud. 

Vem skapade oss alla? Det gjorde 

Gud.  

 

Barn, elever, föräldrar och klassföräldrar fick också svara på vad de tycker är viktigast i deras liv. Alla svarade 

hälsa, nästan alla vänskap, somliga lycka, andra pengar och några få makt.  
  

Kära Vänner till Stiftelsen Brödet,  

Tack för att ni är med oss. Utan er skulle det inte vara något projekt. Må Gud hjälpa oss alla att vara en varm 

omfamning, full av kärlek och medkänsla för alla dessa fattiga människor, avslutar Dana med en kärleksfull 

hälsning från henne och Nuti till oss alla.  
 

       
Barnsängar, barngungstol och leksaksskottkärra är något av vad Stiftelsen Brödet fått förmedla från svenska gåvogivare i år. 
 

Tacksamma hälsningar från Stiftelsen Brödet och oss i styrelsen, Arne, Elisabeth, Ivar, Lena, Roger 
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