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Al 20 lea raport despre munca cu copii abandonati in Romania
Asociatia ’Samariteanul Milos’ (Barmherziger Samariter) din Ghimbav, judetul Brasov in Romania este
caminul pentru doua grupe, in doua case, cu 16 copii in momentul de fata, care au venit o parte de pe
strada, si o parte au fost abandonati de parintii lor.
Dragi prieteni si sprijinitori pentru munca noastra!
´ Mie imi place sa fiu la Samariteanul´, era o observatie spontana a lui Andrej, 12 ani,
cand a discutat cu o pereche casatorita de americani. Intre timp Andrej este deja de opt
ani la noi, si nu este un copil care poate articula cel mai bine sentimentele. Cu atat mai
mult, aceasta declaratie reprezinta pentru noi o incurajare, ea ne stimuleaza, ca sa dam
acestor copii abandonati si raniti tot ce avem mai bun.

Cel mai emotionant moment din acest an pentru copii a fost vacanta in Germania, promisa de foarte mult timp. O organizatie englezeasca a preluat
cea mai mare parte din costurile de calatorie si datorita acestui fapt am
putut petrece vacanta.
Copiii au venit in doua grupe pentru aproximativ doua saptamani fiecare in
casa noastra din Reken, si au fost foarte impresionati, in mod deosebit de
curatenia mediului inconjurator si de atitudinea prieteneasca a oamenilor.
In program erau prevazute de ex. vizite
intr-un parc zoologic si de distractie, la
popicaria unei asociatii de binefacere
precum cate o dupa-amiaza cu sprijinitorii muncii noastre, care locuiesc in
apropiere. Am petrecut doua dupaamieze cu prieteni dragi, care in sfarsit au putut face cunostinta cu copiii,
pentru care de mai multi ani se roaga,
doneaza sau ii ajuta intr-un alt mod.
Pentru multi aceasta a fost o intalnire
impresionanta.

In parcul de distractie

Povestitoarea B. Piwodda acapareaza atentia copiilor.
Monica, Enikö si Ionuts.
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Scurt rezumat al situatiei
Cu toate ca au fost alegeri situatia politica si economica in Romania s-a schimbat foarte putin. Niciun
partid nu a guvernat o legislatura intreaga si coruptia inca mai prezinta o problema uriasa. Datorita crizei
financiare firmele straine se retrag, asa ca numarul somerilor a crescut vertiginos. Dar in cele mai multe
cazuri cei afectati sunt cei cu o calificare slaba, asa ca distanta intre sarac si bogat sa mareste tot mai
mult. Munca noastra este inca al naibii de necesara si serveste celor parasiti si celor saraci din aceasta
societate.
In Asociatia Samariteanul Milos in Romania s-au produs, ca in fiecare an, unele modificari:
Din punctul de vedere numeric munca noastra este mai redusa.
Unii din adolescentii mai in varsta stau mai mult sau mai putin
pe propriile picioarele, ei insa nu mai locuiesc la noi in curte,
dar in mod regulat trec pe la noi si sunt ajutati.
Permanent traiesc in momentul de fata la noi in curte 16 copii
in doua grupe.
Incercarea noastra cu o grupa intr-o locuinta externa pentru adolescenti nu a dat rezultateor. Am cazat adolescentii in alta parte.
Lukas van Husen a fost in calitate de Friedensdienstler (Servitor
al pacii) un an la noi. Cu felul lui vesel si prietenos si ajutorul
lui serios si practic a fost pentru noi de un real ajutor. Succesorul lui, Alexander Höbelt, este din luna august la noi si se prezinta destul de bine. Pe de alta parte, Mira Berger a fost pentru
noi un de ajutor indispensabil Ea a venit la noi pe o cale indirecta si numai pentru o perioada scurta. Insa faptul, ca ea a venit
din apropierea de Reken a fost un ajutor foarte mare pentru noi
pe perioada vacantei copiilor in Reken. Mai ales pe fetele mai in
varsta le-a indragit foarte repede, si despartirea a fost destul de
grea pentru ele. La toti trei le multumesc aici din toata inima.
Caty, directoarea noastra, este in continuare un ajutor competent in multe domenii ale administratiei.
Munca cu familiile de rromi din Dumbravita se face in continuare si arata succese.
Intre timp se acorda ajutoare la aproximativ 43 de familii in mod regulat, 95% din copii frecventaza regulat gradinita sau scoala.
Mai departe ajutam si familii nevoiase si persoane singure in si in jurul Ghimbavului.

Copiii nostrii		
Grupa lui Noemi
Grupa lui Noemi a ramas nemodificata in componenta ei. Ea se
compune din fratii Cristina, Andrej, Ildiko, Stefan si Reli precum
Alexandru, care la sfarsitul anului trecut a venit in aceasta grupa.
Copii se dezvolta in continuare pozitiv, cu rezultate scolare diferite. Este bine sa aiba ca frati o structura a relatiilor stabila, insa
le-a venit foarte greu, cand a trebuit sa-l primesca pe Alexandru in
mijlocul lor.

Noemi (sus stanga), mijloc Ildiko, Reli, Ildiko
si Cristina (in sensul acelor ceasornicului)

Alexandru este un baiat istet. El a fost deja in trei case diferite si doua familii adoptive
si sufera de foarte multa frica, ceea ce este de inteles, intr-una din zile i-am promis,
ca nu o sa-l trimitem de aici, ceea ce pentru el a fost ca o legatura intre noi doi. De
atunci ma tot priveste conspirativ si vorbeste ’de sectretul´ nostru.
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Prima grupa – fosta grupa a lui Sanda:
Cea mai mare schimbare pentru grupa a fost anul acesta plecarea Sandei, insa
copii par sa fie trecut peste aceasta. Atmosfera in grupa este pozitiva, copiii se
dezvolta destul de bine.
Spre sfarsitul anului trecut (am informat despre acest lucru) au venit cinci copii
noi in aceasta grupa. Cristian a ramas insa foarte putin timp la noi. Ceilalti patru
’noi’ s-au obisnuit destul de bine si si-au gasit locul. Oana, 12, este foarte buna la
scoala si un copil prietenos. Fratii Casandra,13, si Ionut (cel mic), 10, sunt foarte
temperamentali si de aceea cam produc suparari la scoala. Toti impreuna sunt copii
veseli, care au inflorit la ´Samariteanul´.
Oana, Lenuta si
Casandra

O schimbare foarte importanta s-a produs si la Lenuta. Am
informat despre ea in circulara noastra mai amanuntit. Fata
intimidata si fricoasa cu parul tuns scurt (stanga) s-a dezvoltat intr-un copil vital si vesel (dreapta, cu Oana). Cu greu
o mai recunosti. Are o istetime scanteietoare si ii place, sa
pacaleasca pe altii intr-un mod placut, indraznet. Esta foarte
indragita de colaboratori si la scoala.
´Un exemplu reusit din toate punctele de vedere´, a spus
cineva despre ea.

David, 17, si Radu, 18, au parasit grupa. Le-a venit greu, sa se obisnuiasca cu regulamentul ´Samariteanului´, asa ca numai puteau ramane.
David din pacata a ajuns penal si a juns pentru talharie la puscarie. Este neplacut sa vezi, ca nu s-a
folosit de sansele acordate si singur si-a provocat nenorocirea. Radu a gasit adapost la o alta organisatie
crestina, care ofera sprijin de viata pentru tinerii adulti intr-o combinatie de comunitate de locuit si munca. Acolo tinerii sunt invatatii cum sa umble cu banii si cum pot obtine un loc de munca sigur. El a parcurs acolo schimbari pozitive, evidente,si face o impresie norocoasa.
Grupa care locuieste extern:
Proiectul nostru cu grupa care locuieste extern nu a functionat din pacate. In Casa Noua, a doua noastra
casa din Ghimbav, locuieste domnul Bogdan, administratorul nostru, cu familia lui la parter. Trei adolescenti mai mari, Marian, 19, Banu, 20, si Ionut, 20, s-au mutat la etajul unu. Obiectivul era, ca ei sa devina independenti, insa sa mai primeasca un ajutor obisnuit la fel ca si la locuirea ingrijita. S-a dovedit ca
nu erau inca copti pentru acest lucru. Pe de alta parte ei nu mai pot fi incadrati in grupele noastre stabile
din curte, pentru ca ei vor sa-si urmeze caile vietii si nu sunt dispusi, sa respecte regulamentul stabilit,
pe care noi nu putem sa nu-l respectam.
Marian a terminat scoala si traieste cu Traian, un fost locatar la noi, in Brasov. El are un loc de munca.
Banu (stanga) are de aproape un an un loc stabil intr-un restaurant, la aproximativ 80 km
distanta de noi. Pentru procesul lui de separare de noi a fost nevoie de o departare mai
mare.
Ionut (dreapta) traieste in momentul de fata din nou la noi in curte. Plecarea
din grupa lui Emma si viata in comunitatea de locuire extern nu a putut sa le
asimileze. Pentru ca ii mergea foarte rau, in primavara a incercat un suicid.
De atunci traieste din nou la noi in curte, insa el are o camera separata si nu apatine unei
grupe anume. Aceasta a fost bine pentru el, a devenit mai independent si stabil, intre timp
a gasit un loc de munca.
Toti fostii locatari mai vin din cand in cand la noi in curte, cauta sa voreasca cu noi, beau impreuna o
cafea si le face placere, sa faca o vizita in caminul lor trecut.
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Proiectul din Dumbravita

Familie K. – die Mutter ist verwitwet und hat vier
Kinder. Ihnen wird durch unser Projekt geholfen.

Proiectul nostru din Dumbravita, pe care il desfasuram cu
alta casa de copii, s-a tot marit. In momentul de fata ajutam
43 din cele mai sarace familii cu 143 de copii, care frecventeaza scoala sau gradinita. Conditia pentru ajutor este, ca
acesti copii sa frecventeze scoala sau gradinita. Invatatorii
comunica colaboratorilor nostrii imediat, daca un copil lipseste mai mult de trei zile nemotivat de la scoala, atunci familia
nu mai primeste paine o sapatamana. Acest sistem a fost
foarte eficace, pentru ca el corespunde felului de a gandi a
rromilor. Absolvirea unei scoli si deprinderea unei desfasurari
structurate a activitatilor zilnice este pentru ei trambulina
spre o viata mai buna. In afara de asta se impiedica, ca
parintii sa-si abandoneze datorita saraciei copiii.

Pana in luna octombrie din acest an au fost distribuite in total 10.600 paini.
In plus mai acordam ajutoare ca alimente de baza, detergenti, imbracaminte, incaltaminte, lenjerie de pat,
medicamente si rechizite scolare. In caz de nevoie ajutam cu interventiile la autoritati, lucrari de reparatii
sau la planificare familiala. Am ajutat trei familii, prin construirea a trei case mici pentru ei. Activitatea
noastra comuna este necesara pentru supravietuirea multora.
O strofa din Cantecul de Anul Nou de Paul Gerhard exprima foarte frumos rugamintea noastra pentru
nevoiasii din Romania:
Fi tata celor parasiti,
sfatuitorul celor rataciti,
darul celor nearanjati,
celor saraci averea.
Si in sfarsit, ce este cel mai mult,
umple-ne cu spiritul tau
care aici sa ne impodobeasca nobil
si acolo sa ne calauzeasca spre cer.

Pentru ca oamenii, pe care noi ii ajutam, sunt parasiti, rataciti, neingrijiti si saraci – material si spiritual.
Noi facem ce putem, sa preintampinam nevoile lor, dar munca noastra este limitata. Insa avem incredere,
ca exact aici intra in actiune indurarea Domnului. Dorinta noastra este, ca oamenii prin ajutorul nostru –
a D-voastra in Germania si a noastra in Romania – sa-l perceapa pe Dumnezeu ca tata lor.
Va multumim din toata inima pentru sprijinul D-voastra in diferitele forme. Este pentru noi o puternica incurajare. Domnul sa va binecuvanteze pentru aceasta!
In numele colaboratorilor Fundatiei Scheytt si Asociatiei ´Samariteanul Milos´, a copiilor si nevoiasilor va
salut din toata inima
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