
 

 STIFTELSEN BRÖDET        

  Nyhetsbrev till vänner och understödjare                                    Februari 2018 
 

Kära Vänner och Understödjare, 
 

Här kommer ett brev – som Lena översatt från engelska – från Dana Nandrea, ordförande i Excelsior foundation, som är 
vår samarbetsorganisation i Rumänien för Florestiprojektet: 
 

”När jag så här i början av året blickar tillbaka, ser jag hur mycket vi – 
Excelsior foundation och Stiftelsen Brödet – uträttat tillsammans under dessa 
år sedan vi 2014 startade skolprojektet i Floresti. Tack till Gud för allt stöd vi 
fått från er och för att ni i Sverige velat engagera er och stödja detta projekt. 
December månads projekt handlade om vatten, om hur värdefullt vattnet är, 
vad vi – den nya generationen – bör och kan göra för att skydda och ta vara 
på vattnet. Vi drack vatten tillsammans och vi påminde varandra om hur vi 
badat och simmat i vatten under sommaren. Inför julen gjorde vi även 
julgransdekorationer. Vi pratade om Jesu Kristi födelse och vilken förundran 
och glädje dessa helgdagar fyller vår själ med.   

             
 

Vi levererade också säckar med kläder till barnen och deras familjer. Det var en både intensiv och underbar månad med 
många trevliga överraskningar inte minst för dem som inte förväntade sig någon julglädje. Under året lyckades vi även 
ge mat till flera fattiga familjer.  – Jag hoppas att 2018 kommer med hälsa till oss alla och mycket mer välfärd, något 
som verkligen behövs här. Projektet 15 januari – 15 februari handlar om träd, buskar och blommor, vilda och odlade 
växter – med ett enda ord Vegetation”, avslutar Dana sitt brev. 
 

         
              

Vilken glädje att vi på detta sätt kan vara med och sprida kunskap, glädje och hopp! 
 

Varma hälsningar och tack för Din hjälp  

från Stiftelsen Brödet och hela styrelsen 

Lena, Roger, Arne, Bo, Elisabeth, Ivar 
_________________                                                                                ________________________________________________________________________________ 
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