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Kära Vänner och Understödjare!
Blindskolan i Indien
När rektorns barnbarn, tvillingarna Allena och Adrien,
fyllde 1 år passade han på att
ordna en födelsedagsfest för
hela blindskolan. Strax därefter for eleverna hem till sina
föräldrar på sommarlov under
hela juni månad. – Stiftelsen
Brödet är skolans enda större
sponsor (och bidrar med
60 000 kr/ kvartal) och utan
det stödet kan skolan inte
existera.
Skolan i Bitola, Makedonien
I slutet av maj månad besökte
Lena Åkerlund tillsammans
med Maria Rosengren och AnnKatrin Nilsson (var och en på
egen bekostnad) skolan i Bitola,
där Hand till Hand driver projektet Give a Child a Chance som Stiftelsen Brödet stöder, för
att särskilt romska barn ska kunna få skolutbildning och skolmat. Tre elever som var duktiga i engelska redovisade för oss
ett utbytesprogram med Lomma skola i Skåne och i korridoren
visades teckningar där hälften av
varje teckning var målad av en
elev i Bitola och andra hälften
av en elev i Lomma. En kul idé!
Även en specialskola för bl.a.
döva och ett sjukhus besöktes.
Maria hade med två reservdelar
till en av sjukhusets apparater.

Skollunchen i Voivodeni, Rumänien
Det har hållits val i Rumänien och prästen Denes Csaba i
Voivodenis Reformerta församling, som de tidigare lokala
myndigheterna utsett att hålla i det skollunchprojekt, som
sedan ett par år finansieras av kommunen (55 %) och
Stiftelsen Brödet (45 %)
har bearbetat den nya
kommunstyrelsen för att
skollunchprojektet ska få
fortsätta. Det har han
glädjande nog lyckats
med, och stiftelsen har nu
betalat ut 56 500 kr för höstterminen. Vi har även börjat
betala ut bidrag till olika sommarläger, bl.a. till Voivodeni.
Fotot visar årets Mors dagsfirande i kyrkan.
Skolprojektet i Floresti, Rumänien
Våra samarbetspartners
vid Excelsior Foundation,
som handlägger skolprojektet för att romska barn
ska kunna gå i skolan har
skickat oss två rapporter
som ger en bra inblick i
hur svåra förhållanden
som särskilt romer lever
under men också hur stor nytta vårt projekt gör. Vi skickar
gärna dessa rapporter antingen med e-post eller vanlig post
till den som är intresserad. Vi gör allt vi kan för att finansiera projektet med kr 30 000/mån. och gläds åt att många
gåvogivare särskilt vill att deras bidrag ska gå till att hjälpa
romerna i deras hemland. 86,8% av Rumäniens befolkning
tillhör ortodoxa kyrkan som i år firade påsk i slutet av maj.
Då berättade man i skolan om varför vi firar påsk. Flera av
de romska barnen fick då för första gången höra om Jesus.
Stiftelsens gudstjänster i Gustaf Adolfskyrkan, Sthlm
Kl 15 följande söndagar hösten 2016:
18/9, 16/10, 13/11 och förhoppningsvis 11/12
Varmt välkommen!

Skön och trevlig sommar!
önskar Stiftelsen
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