Noiembrie 2011
Raportul nr. 22 privind munca cu copii abandonati in Romania
Asociatia Samariteanul Milos in Ghimbav, Brasov in Romania este in momentul de fata a doua patrie
pentru trei grupe cu 18 copii in total, care ori nu au parinti sau care din diferite motive nu mai pot trai la
ei.
Dragi prieteni si sprijinitori a muncii noastre!
Din nou se incheie un an bogat in evenimente cu urcusuri si cu coborasuri.
Punctul culminant pentru doua din grupele noastre a fost ca si acum doi ani vacanta de vara in
Germania. Sponzori din Anglia si din sudul Germaniei au preluat o parte din cheltuieli. Grupa celor mari a
fost cazata din nou in Reken in casa familiei Scheytt. Mira Berger, o fosta voluntara din zona, a organizat
un programm variat pentru copii cu vizite in gradina zoologica si in parcul cu povesti din apropiere, cu
bazin de inot, cu excursii cu bicicleta si cu popice la un centru, care sprijina munca noastra.
Deosebit de frumos a fost pentru unii dintre sponzorii din zona, sa-i cunoasca pe copii pentru care o
parte dintre ei doneaza, se roaga sau se ingrijesc in alt fel deja de multi ani. La o dupa-masa cu cafea.
Pentru copiii insusi excursia in Germania a fost un eveniment mare si palpitant, pe care l-au asteptat cu
bucurie de mult timp.

Gatitul in comun de pizza

Popicaria din casa Maria Veen

In gradina zoologica si parcul cu povesti
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Referitor la situatia generala din Romania
In mare situatia politica si economica nu s-a modificat esential. Preturile pentru alimente, gaz si curent
electric au aproape nivelul celor din Europa occidentala. O vanzatoare castiga aproximativ 250 € pe luna,
un meserias aproximativ 400 €. Dintr-un sodaj de opinie al unui institut romanesc serios rezulta, ca multi
romani considera situatia lor ca ingrijoritoare. 73% i-ar sfatui pe tinerii sa paraseasca tara, daca ar putea
gasi loc de munca in strainatate. 80% sunt ingrijorati datorita coruptiei, salariilor, ingrijirii sanatatii si de
prapastia intre saraci si bogati. Noi le impartasim grijile lor , pentru ca vedem aici la fata locului aceste
probleme si dificultati. Totdeauna cei mai saraci si needucati sunt cei care sufera datorita acestei situatii
si pe langa care trece evolutia pozitiva. Munca noastra printre oamenii acestia este in continuare foarte
necesara.

Dezvoltarea in Asociatia Samariteanul Milos in Romania – rezumat:
In anul acesta am primit patru copii noi si in prezent ingrijim 18 copii in trei grupe. Un copil a gasit parinti
adoptivi si numai traieste in centrul nostru.
Munca cu etnia roma din Dumbravita s-a marit ca volum si merge in continuare bine.
La colaboratorii nostrii au intervenit unele modificari:
Voluntarii nostrii Christian Weller si Konstantin Reichert s-au intors dupa un an, in august in Germania. Ei
si-au desfasurat munca cu mult elan si bucurie. Succesorul lor este Markus Stracke, care foarte repede
s-a obisnuit cu situatia de la noi si reprezinta o imbogatire pentru munca noastra. Ricki si Chuck Worley
ne-au parasit surprinzator la sfarsitul anului 2010, pentru copii a fost o mare deceptie. Si Noemi, care a
condus sapte ani grupa copiilor Joczii, si-a schimbat meseria. Aici ii aduc multe multumiri pentru
activitatea ei indelungata.
Chiar daca colaboratorii nostri ne-au parasit din diferite motive, am gasit totusi noi colaboratori buni.
Incepand din august lucreaza la noi Jim si Sherry Black. Ei vin din SUA si sunt activi in Romania deja de
14 ani la diferite proiecte bisericesti, directoarea noastra Caty este prietena lor de mult timp. Cei doi
Black vorbesc cursiv limba romana si cunosc cultura romaneasca foarte bine. Pe langa munca in
comunitate si proiecte bisericesti de costructie ei au lucrat totdeauna cu copii si tineri duhovniceste si in
cadru petrecerii timpului liber. Incepand din luna noiembrie lucreaza Uwe Tesch la noi, pe care il
cunoastem deja de la inceputul anului. El a preluat sarcinile lui Noemi si are deja un foarte bun acces la
copii. In mod deosebit noi ne bucuram pentru cei trei baieti, ca acum lucreaza acolo un barbat ca model
si ca figura de tata.

Copiii nostrii
Grupa copiilor Joczi
Toti cei cinci copii Joczi sunt in continuare la noi.
In momentul de fata suntem ingrijorati din cauza lui Andrei. Deja in
ultima circulara am relatat despre dezvoltarea lui pozitiva, ca a devenit
mai accesibil, s-a indreptat catre Dumnezeu, si in cadrul grupei a avut
un rol constructiv. In cursul acestui an a inceput sa fumeze, sa fure,
siin discutiile cu el nu mai este deschis. Speram, ca o sa reusim, sa
gasim din nou acces spre el, ca sa nu se instraineze total de noi si de
Dumnezeu si sa ia alte decizii proaste.
Pentru Alexandru (am relatat despre el in ultima noastra circulara) anul care a
trecut I-a adus o mare schimbare. Dupa un scurt reportaj la televiziune despre
copii din centrele de copii, in care el a spus, ca si-ar dori parinti, s-a prezentat o
pereche casatorita, care dorea sa-l adopte. Ei si-au pierdut propriul copil cu ani
in urma intr-un accident de circulatie. Cunoasterea reciproca a decurs pozitiv si
incepand din vara este la aceasta pereche casatorita in stadiul unui copil
adoptiv. Despartirea a fost plina de lacrimi, insa de necrezut Alexandru era
mandru si bucuros. Pare ca a nimerit-o bine, pentru ca parintii il jubesc si
petrec foarte mult timp cu el, insa il educa totusi dupa reguli clare si cu mana
forte. In ultimul timp a devenit mai dificil, brutal fata de animale si oameni, si
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noi nu am mai fost sigur, daca il mai putem ingriji in continuare in grupa. Ca unic copil intr-o familie cu
multa insotire parinteasca poate ii va merge mai bine. Pentru unii din ceilalti copii plecarea lui Alexandru
a fost dificila, pentru ca ei insesi isi doresc cu toata speranta parinti. Alti copii au declarat clar, ca ei vor
sa ramana la noi.
In aceasta grupa a venit un copil nou, care provine de la o initiativa a copiilor
Joczi.Ei au relatat despre Vasile (15) un coleg de clasa, caria nu-I mergea bine,
care invata greu si era tot timpul trist. Ei au intrebat, daca nu am putea sa-l
primim la noi. Am fost foarte impresionati, ca copii nostri isi exprima
compasiunea pentru alti copii si ca erau chiar dispusi, sa face ei insesi loc
pentru altcineva. Dupa moartea ambilor parinti Vasile a ajuns la un tutore, care
l-a brutalizat si il punea la munca grea. Trebuia sa pazeasca animale, destul de
des pana noaptea tarziu, asa ca la scoala adormea.
La inceput lui Vasile ii era frica sa nu faca greseili. Asa de exemplu nu cobora
din masina, pentru ca nu stia pe ce parte este asteptat sa coboare. El este un
baiat blajin, serios si incredibil de harnic. El a lucrat din proprie initiativa din
greu pentru scoala, pentru ca dorea neaparat sa recupereze ceea ce a pierdut. Cu toate ca la sfarsitul
anului scolar nu a reusit sa treaca clasa, invatatorii nu l-au lasat sa repete anul scolar, pentru ca
raportarea lui la munca si dezvoltarea lui au fost asa de pozitive, incat ei au considerat, ca tot ce a
pierdut, poate sa recupereze in cursul timpului. Niciodata un copil de-al nostru nu a fost asa de
consecvent si harnic si psihologul nostru i-a prezis o foarte bune prognoza. Pentru noi Vasile este o
imbogatire, pentru noi ca colaborator este o mare incurajare si pentru copii un exemplu bun.

Grupa celor mari
In grupa mare componenta este neschimbata. A suferit ceva dupa
plecarea lui Ricki si Chuck, insa colaboratorii au putut rezolva
aceasta problema foarte bine. Ei sunt acum ingrijiti, ca si celalalte
grupe, in schimburi de cate 24 ore de catre trei colaboratoare. Ei
traiesc varfurile si coborarile modificarilor din perioada pubertatii in
intensitate diferita si nu este foarte simplu sa lucrez cu ei

Grupa cea noua – cei mici
Deja in ultima circulara am relatat despre cei trei frati, cu care am
format o grupa noua. La Marcela, Crina si Claudiu a mai venit Gabriel,
care a fost scos de Protectia copilului din familia lui. Copil de 4 ani a
suferit din cauza brutalitatilor mai multe fracturi ale bratelor., un umar
scos din loc si arsuri mari la fund, pentru ca a fost asezat pe plita unei
sobe. La inceput Gabriel nu vorbea deloc, Protectia copilului l-a
considerat mut. La noi a inceput sa vorbeasca si intre timp a devenit
un baiat vesel si iubit de toata
lumea. La grupa au mai venit doi
frati , Ioana (9) si George (7) al
caror tata a injunghiat-o pe mama lor. Ambii au suras pana acum foarte
rar, nu vorbesc despre trecutul lor si nu sunt abordabili. Voluntarul
nostru nou Markus a cucerit inima lui George (vezi dreapta), el tine
foarte mult la el si a inceput sa vorbeasca cu el. Ioana picteaza cu
placere si psihologul a propus , sa fie indemnata tintit spr pictura, ca sa
invete poate prin aceasta sa se articuleze.

Ai nostrii - cei mai in varsta
Noi privim evolutia celor mai in varsta cu sentimente amestecate, pentru ca le vine foarte greu sa fie
independenti (sa stea pe piciorele lor), Psihlogul nostru spune, conform statisticii 80% din copiii de la
centrele de copii,esueaza dupa ce parasesc centrul de copii. Acest lucru ne-a ingrozit, dar noi speram si
ne rugam, ca copii nostri sa-si gaseasca drumul lor si sa ia deciziile bune. Dorinta noastra este, sa existe
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mai multe institutii ca “Neue Leben (Vieti noi)”, care insotesc adolescenti pe drumul lor spre
independenta.
Pana acum copiii nostri ramaneau pana la varsta maxima de 20 de ani, si in momentul de fata nu avem
nicio posibilitate sa-i insotim ca adulti tineri spre independenta, pentru ca cadrul familial a grupelor nu
permite acest lucru.
Vedem la copii nostrii, ca destul de des, dupa inceputuri mai dificile, pana la urma isi gasesc drumul.Cu
multi tinem legatura, mereu mai vin in scurte vizite pe la noi si povestesc cum le mai merge si cu ce se
ocupa. Aici cateva exemple:
Ionut (22) locuieste in continuare in Codlea si de la un loc de munca cu program redus a avansat la un
program intreg. El se considera apt pentru sarcinile cei revin si munca ii place. Si Radu (22) a devenit
independent. Dupa cativa ani de locuire cu ingrijire la organizatia “Neue Leben (Vieti noi)” (am relatat in
ultima circulara) are acum un apartament cu 1 camera si are un loc de munca.
Fratii Marica, Sorin, Adi si Alexandru sunt si ei independenti (stau pe picioarele lor). Adi are chiar o firma
proprie in Germania si pare ca castiga destul de bine.
Alex Tudose lucreaza ca vopsitor auto.
Roxana (20) nu a reusit din pacate la bacalaureat, pentru ca a lipsit de la orele de curs. Ea traieste acum
in Brasov intr-o comunitate de locuit cu doua studente si are un loc de munca. Spram ca ea sa reziste.
Traian (22) traieste la sora si cumnatul sau.

Proiectul din Dumbravita
Un ziar romano-german a relatat in noiembrie ca 80% din
roma din Romania traiesc intr-o saracie lucie. Acsta este
cazul si la Dumbravita. Proiectul nostrufunctioneaza din
anul 2007 si este in continuare de succes. In anul acesta
sprijinim in total 267 persoane din 65 de familii. Ei primesc
alimente, imbracaminte si bunuri pentru nevoile zilnice.
Aprovizionarea cu paine este conditionata insa strict de
frecventarea gradinitei si a scolii a tuturor copiilor. Pana la
sfarsitul anului putem raporta probabil distributia a
aproximativ 17.000 de paini. Datorita controlului
consecvent si indraznet de catre doamna Serbanescu, care
locuieste in localitate, proiectul merge foarte bine. Intrebata ce isi doreste pentru viitor, raspunde: “imi
doresc, sa nu mai avem nevoie de paine, ca sa lamurim parintii ca copii lor sa frecventeze scoala. Insa
sunt multumita sa vad, cum familiile se pot adapta, datorita acestui sistem, la o desfasurarea
consecventa si regulata a zilei, ceea ce este in interesul in primul rand al copiilor”. Speram ca pregatirea
scolara si aprovizionarea mai buna a copiilor va creea in viitor conditii . mai bune de munca si viata!

“Toti suntem cersetori!”
Asta a spus doamna Serbanescu despre munca ei in cadrul comunitatii de romi si este mult adevar in
aceasta propzitie. Romii cersesc la doamna Serbanescu, ei cersesc la noi, noi ceresim la sponzorii nostrii
– insa noi suntem pana la urma si cersetori in fata lui Dumnezeu. Nici unul din noi nu a putut influenta
situatia de viata in care a fost nascut. Niciunul din noi nu traieste in siguranta absoluta. Fiecare din noi
este dependent de mila si ingrijirea lui Dumnezeu. Ce bine, ca suntem copii unui Dumnezeu mare si bun,
care daruieste cu placere si caruia ii e mila de noi.
Toate astea le face in multiple moduri, si Dumneavoastra, sprijinitori si prieten ai muncii noastre, sunteti
parte din ele. Multe multumiri pentru ajutorul D-voastra, prin rugaciune, incurajare, sfat si actiune, donatii
sau participarea d-voastra. Inseamna mult pentru noi si ne incurajeaza mereu, sa ajutam in Romania
copiii si nevoiasii care ne-au fost incredintati.
Va doresc D-voastra binecuvantarea lui Dumnezeu pentru anul ce vine.
a D-voastra
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