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26. Relatare cu privire la lucrarea pentru copiii abandonati din Romania
Asociatia „Samariteanul milos“ din Ghimbav langa Brasov in Romania reprezinta un acasa pentru trei
grupe de cate 20 de copii orfani sau care, din motive diferite nu mai pot locui cu parintii lor.
Dragi prieteni si sustinatori ai lucrarii noastre!
Ne aflam din nou la sfarsitul unui an plin de evenimente. Suntem plini de multumire si ne simtim purtati si protejati de Dumnezeul nostru.
Maja a trebuit sa mearga in noiembrie spontan in Germania din cauza artrozei soldurilor care a progresat foarte mult. Au urmat doua interventii chirurgicale- doua implante ale articulatiilor- si absenta
ei pentru sapte luni. Suntem multumitori ca totul a decurs bine. Maja nu mai are dureri si a revenit
incepand cu luna iunie inapoi in Romania.
Caty Roos, directoarea noastra , ne-a sustinut din toate puterile, Uwe Tesch a preluat responsabilitatea
pentru cladire, iar lucratorii au ramas uniti. Julia a preluat de la distanta sfatuirea, insotirea si potrivit
nevoilor contactul cu sponsorii si sustinatorii germani. Prin conferintelor Skype a putut si Christoph sa
ne stea alaturi. A fost o provocare pentru toti de a prelua responsabilitate. A trecut cu bine si am simtit
protectia si puterea lui Dumnezeu.
In tot acest timp, in ciuda tuturor provocarilor s-au putut face si cateva lucrari de renovare. Multumim
cu aceasta ocazie tuturor celor care au ajutat, au sustinut, s-au rugat si ne-au sfatuit - inca ne minunam de cat de departe am ajuns in acest an.
Si copiilor le-a mers in marea majoritate bine. Atmosfera este in continoare plina de pace, bucurie, relaxanta , cu normalele urcusuri si coborisuri. In continuare cateva impresii din Orfelinatul de copii:
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Situatia in Romania
Klaus Johannis a castigat surprinzator in ultimul an candidatura de presedinte al Romaniei. Cotidianul
din Stuttgart a publicat in luna mai un articol despre el cu titlul: „ Klaus Johannis un om calm in vacarmul din parlament“. Johannis este altfel decat cei dinaintea lui.
Astfel, er este primul presedinte roman de origine germana si cel care in calitate de primar al Sibiului
a reusit mult din punct de vedere politic. De asemenea este apreciat pentru sinceritatea lui si pentru
virtutea germana.
El se remarca in mod deosebit prin felul lui linistit si deschis pentru conversatie spre deosebire de precursorii lui, politicieni cu multa afinitate la public dar care deseori au intrat in conflict cu parlamentarii. Se intalneste lunar cu totii liderii partidelor reprezentate in parlament pentru a discuta reformele
din Romania. Sa speram ca programul lui va avea un efect de lunga durata. Chiar acum la inceputul lui
noiembrie, a sosit in acest context stirea ca prim-ministrul Ponta si intreaga conducere si-au dat demisia din motive de coruptie, motiv pentru care Parchetul de stat face cercetari. Acesta nu este primul caz
de coruptie care impreuna cu gestionarea deficitara constituie o problema de baza a politicii romanesti.
Sa asteptam si sa vedem cum se dezvolta lucrurile mai departe.
In acelasi timp s-au facut cateva schimbari la nivel legal. Statul roman incearca sa imbunatateasca
conditiile de munca in orfelinatele de copii. Pe de o parte s-au marit contributiile alocate, pe de alta
parte exista multe imbunatatiri in cea ce priveste ingrijirea si profesionalizarea personalului. Pe noi ne
bucura aceaste tendinte, chiar daca unele imbunatatiri ne cauzeaza si mai multa munca. Astfel trebuie
sa dam dovezi privitoare la alimentatia copiilor: planuri zilnice ale meselor intocmite dupa standarde
alimentare. Totul trebuie documentat, exact facut si dovedit prin intermediul contabilitatii pe baza
de chitante. E foarte multa munca, care nu imbunatateste neaparat ingrijirea copiilor in orfelinatului
nostru.
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Dezvoltari in cadrul asociatiei noastre - o imagine de ansamblu
Ca si anul trecut , situatia noastra personala a ramas stabila. Nu au venit copii
noi, Darius s-a intors la mama lui care il ingrijeste. Si in privinta lucratorilor
totul a ramas la fel.
Enikö, cea care acum doi ani ne-a parasit si care traieste cu un pachistanez in
Londra, a nascut in ianuarie un baietel. Ca si cu alti fosti copii ai nostri, pastram
si cu ea legatura in mod regulat.

Proiectul in Dumbravita merge in continuare bine, insa nu s-a dezvoltat si mai
mult in acest an.
Vrem sa multumim voluntarului nostru din acest an Jonas Steinhäuser. Succesorul lui,
Silas Dargel, este din septembrie la noi si ajuta in diferite domenii.
In acest loc vrem sa-l prezentam in mod deosebit pe unul din conlucratorii nostri.
Uwe Tesch lucreaza de patru ani la noi si conduce impreuna cu alte doua mamici
sociale cea de-a doua grupa a copiilor mari. Astfel el este de ceva timp responsabil pentru cladiri si il initiaza pe omul nostru de serviciu. Dupa moartea lui Gotthold in anul 2007 ne-a lipsit cineva catre sa aiba cunostinte bune de intretinere
a cladirilor, motiv pentru care suntem foarte multumitori deoarece Uwe face acest
lucru cu un angajament extrem de mare.

Va rugam sa scrieti pe formularul de tranzactie sub titlul „scopul utilizarii“ adresa dumneavoastra completa. Adeverintele
de donatie vor fi trimise la inceputul anului calendar urmator. Va rugam sa ne informati in cazul in care adresa dumneavoastra s-a schimbat sau nu mai doriti sa primiti scrisoarea noastra.
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In acest an, sub conducerea lui si cu ajutorul financiar din partea unei alte Fundatiia
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Copiii nostri
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Grupa celor mici
Copiii au dezvoltat un sentiment de apartenenta.
Mai ales micutii Gabriel si Claudiu, de altfel foarte
diferiti in caracterele lor, sunt prieteni foarte apropiati. Merg in aceeasi
clasa si raspund aproape intotdeauna impreuna. Gabriel e foarte ager,
extrem de vioi si interesat. Iti face bucurie sa-l urmaresti. Claudiu este
mai linistit.

Si cele trei fete, surorile Marcela si Crina precum si Ioana chicotesc mult si
sunt aproape preadolescente. Canta , danseaza, se distreaza si rad mult impreuna. Cu totii sunt foarte veseli si atasati unii fata de altii. In mod special
Crina este mult mai deschisa si mai putin timida, pastraza contactul direct si
rade mult mai mult decat inainte.

A doua grupa a celor mari ( fosta grupa Joczi )
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O organizatie prietena din imprejurimea Pirnei a reinoit pe cheltuiala
proprie fatada din interiorul curtii. Actual se restaureaza complet cele
doua bai din Casa Noua, cea de-a doua casa a noastra in Ghimbav. Se
inlocuiesc cablurile electrice, tevile de apa, corpurile sanitare si faianta. Suntem foarte multumitori pentru aceasta sustinere personala
si financiara!
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Aceasta grupa a trebuit sa o redenumim: copiii nu au mai vrut sa fie
numiti „grupa mijlocie“, pentru ca ei sunt doar la fel de mari ca si
cealalta grupa a celor mari!
Si aceasta grupa isi continua in general demersul ei bun si ordonat.
Ildiko, care locuiste de 14 ani la noi, ne-a parasit pentru o perioada
pentru a locui impreuna cu prietenul ei.
A durat cam 6 saptamani, dupa aceea a venit inapoi. Noi speram
ca va ramane la noi cel putin pana la terminarea scolii. Stefan si
Reli, cei doi frati ai ei inca locuiesc si se simt bine la noi. Jocurile de
fotbal se desfasoara in continuare, sponsorii aprovizionand copiii cu
tricouri germane care nu mai sunt folosite , au numai trei stele si nu mai
sunt actuale de la campionatele mondiale.

Grupa celor mari
Aceast agrupa este cea mai colorat amestecata si foarte omogena.
Ionut si Joni, amandoi de 17 ani, sunt prieteni apropiati, la fel
Casandra si Oana, amandoua de 18 ani.
Ana, 19 ani, a terminat scoala si ii este cam greu sa intre in
campul muncii.
In aceasta vara copiii au fost, cu exceptia lui Gabriel, zece zile
in Anglia, printre altele participand la o conferinta crestina. Au
venit inapoi foarte incantati de aceasta tara si de atunci vorbesc cu intonatia si muzicalitatea limbii britanice. De atunci Radu
si-a agatat deasupra patului uns steag mare al Marii Britanii.
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Proiectul in Dumbraviţa
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De mai bine de noua ani se desfasoara proiectul nostru printre romii din Dumbravit¸a pe care il conducem impreuna cu o organizatie elvetiana. In acest an nu s-au schimbat prea multe. Aceasta presupune
ca aprovizionam zilnic cu paine mai mult de 300 de persoane, printre care 180 de copii - in total sunt
circa 22.000 de bucati de paine pe zi. Mai mult decat atat familiile primesc si alte bunuri pentru nevoile
zilnice. Conditiile pentru a primi acest ajutor sunt fregventarea gradinitei si a scolii. 95% din copii merg
intre timp regulat la scoala sau la gradinita. In acest mod vrem sa creem acestor copii un fundament de
viata , pe care romii din Romania in general nu il au. Doamna Serbanescu, o invataanescu, Julia, Ma
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administreaza banii cu o severitate plina de dragoste. In mod regulat, ea vine in
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Ghimbav si ne tine la curent cu viata acestor familii de romi.
In cartea „ Saracii romi, raii tigani“ autorul Norbert Mappes-Niediek cerceteaza multe aspecte ale entitatii romilor in Europa, printre altele descriind
logica „economiei saraciei“, care noua celor din vest ne este asa de straina
si pe care in aceasta forma existentiala nu o cunoastem. Aceasta lectura
mi-a deschis ochii aratand in acelasi timp de ce proiectul in Dumbravita
functioneaza. Acest proiect poate fi supravegheat, realizat prin intermediul
unei apropieri si distante potrivite ale organizatorilor, fara scopuri costisitoare si de lunga durata si potrivit cu nevoile romilor. O lectura de recomandat.

La sfarsit...
De mai mult de un an sunt eu, Christoph Scheytt, sunt nou in conducerea Fundatiei Scheytt.
Impreuna cu Maja, Julia Scheytt si cu ajutorul comitetului incercam sa sustinem si sa directionam din Germania munca asociatiei
in Ghimbav. Inca imi amintesc cum a inceput totul la un nivel mic
si simplu prin anul 1991. Pe atunci am fost pentru primele dati in
Romania si am trait inceputurile, care de fapt s-au nascut o data
cu consternarea tatalui meu cu privire la soarta Luminitei, un copil
al strazii din Brasov. Retrospectiv poti numai sa fii uimit si multumitor
despre felul in care s-a dezvoltat aceasta lucrare.
In numele Fundatiei vrem sa va spunem multumesc dumneavoastra pentru ajutorul sustinut, donatiile
si nu in ultimul rand pentru rugaciunile dumneavoastra. Faptul ca asa de multi copii au putut cunoaste
dragostea lui Dumnezeu si ca viata lor merge intr-o directie buna in ciuda unui start greu, este si meritul dumneavoastra. Dumnezeu sa va binecuvanteze!

Administration: I. Donjes •• Aulkestraße 28 •• 48734 Reken •• Fon +49(0)2864 1302 •• Fax +49(0)2864 882909 •• info@scheytt-stiftung.de
Michael Braasch •• Birkenkamp 12 •• 45770 Marl •• Fon 02365 32727 •• Fax 02365 505378 •• em@familie-braasch.de
Samariteanul Milos (ASM) •• Maja Scheytt •• Str. Morii 110 •• Ro-507075 Ghimbav, Rumänien
Fon.Fax+40(0)368 001023 (office) •• samariteanulmilos@yahoo.com
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