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Kära Vänner och Understödjare! 
 

Filmvisning och möte med samarbetspartners från 

Blindskolan i Indien och WWB i Vitryssland 

Ni som hade möjlighet att se 

filmen som Stiftelsen Brödet 

visade 30 maj om Blindsko-

lan och fick träffa Raj och 

hans fru Svetlana från Indi-

en samt Tanya och Alexej 

från Vitryssland som vi 

samarbetar med, fick en 

liten inblick i de projekt som 

stiftelsen stöder där, vilken 

nytta de gör och hur tack-

samma de är som arbetar på 

plats med de blinda och syn-

skadade, handikappade och 

fängslade för att vi står ba-

kom och hjälper till. Det 

tacket får ni alla ta till er. Filmen finns utlagd på hemsidan 

www.stiftelsenbrodet.se/Biståndsprojekt/Indien/NELC School. 
 

Florestiprojektet i Rumänien 

Den 16 juni kom ett mail från Florestiprojektet i Rumänien, 

som riktar sig speciellt till romska barn och som vi driver 

tillsammans med organisationen Excelsior Foundation och 

dess medarbeta-

re. Mailet lyder 

så här: 

Kära Vänner, 

Vi hoppas ni mår 

bra. Nu har vi 

kommit till slutet 

av skolåret. Och 

ni alla i Stiftelsen 

Brödet har arbe-

tat hårt tillsam-

mans med oss för 

att eleverna i klasserna 0-IV i Floresti ska bli bättre rusta-

de för livet och också lyckligare. Det vi gör tillsammans 

skapar en möjlighet, en chans inför livet där kunskapen är 

nyckeln till ett bättre liv. Vad kan göra större skada än 

okunnighet? I varje workshop kämpar vi för att riva ner de 

murar som har byggts framför dessa barn och i stället 

erbjuda ett varmt hjärta fullt av förståelse och medkänsla. 

Vi kallade månadens workshop för "Människan är univer-

sums största förverkligande", d.v.s. Guds högsta skapelse, 

människan, och vi frågade oss vad som är det viktigaste 

med oss människor? – Jo, hjärtat! I hjärtat borde den 

kärlek bo som beskrivs i 1 Kor. 13. Där hittar vi det allra 

underbaraste citatet om hur vi människor borde vara. Vi 

uppmuntrade barnen att tro på Gud och på sig själva för 

att få hopp om att de kommer att bli hjälpta, om de hjälper 

och älskar sig själva och varandra. Det kan förändra deras 

liv till något bättre. Kära vänner, vi fortsätter nu med 

sommarworkshopen 18 juni-15 juli "Vi och de andra – 

tillsammans är vi fantastiska". Denna workshop omfattar 

massor av aktiviteter och lekar som kommer att ge dessa 

barn glädje och kunskap. 16/7-13/8 är vi lediga. Vi hoppas 

att Stiftelsen Brödet och Excelsior Foundation kommer att 

samarbeta även nästa skolår för Florestiprojektet.  

Kramar och kärlek, Excelsior Foundation/Dana och Nuti   
 

Voivodeniprojektet i Rumänien 

Stiftelsen har bidragit med EUR 3.000 till en miniskol- 

buss för att eleverna ska slippa åka till och från skolan i 

öppen kärra efter häst. Särskilt i vinter blir det underbart.  
 

Klarinett      

I mitten av juni berät-

tade vi för vänkretsen 

via mail att vi fått ett 

önskemål om en klari-

nett till en ung pojke i 

Rumänien som går i 

musikskola. Vi frågade 

om någon hade en 

sådan att skänka honom. Några dagar senare kom ett 

glädjande svar: Hej! Jag har en klarinett som jag gärna 

kan skicka. Ingvar Holmberg. Vilket under! Ingvar berättar 

att han själv spelat under tonåren. Stort tack Ingvar!! 
 

Stiftelsens gudstjänster hösten 2018                                                  

Under sommaren görs uppehåll med stiftelsens guds-

tjänster i Gustaf Adolfskyrkan, men de återupptas till 

hösten och äger rum kl 16 följande söndagar: 

16/9, 21/10, 18/11, 16/12. Programmet finns på hemsidan. 

Sommarhälsningar  
Vilken glädje att kunna bidra på det sätt vi kan! Tack alla! 

Stiftelsen Brödet och hela styrelsen 

Lena, Roger, Arne, Bo, Elisabeth, Ivar
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