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Kära Vänner och Understödjare! 
 

Florestiprojektet i Rumänien 

Nu är höstterminen i full gång även i Rumänien och så här 

berättar – översatt från engelska - våra medarbetare om det 

skolprojekt Stiftelsen Brödet finansierar i byn Floresti 

utanför landets näststörsta stad Cluj-Napoca: 
 

Kära Stiftelsen Brödet-vänner,   

Med Guds och er hjälp har vi nu för femte året i rad påbör-

jat skolprojektet i Floresti. Antalet klasser har, från år 2014 

då projektet började, ökat från 17 till årets 25, och antalet 

romska barn under samma period från 182 till 300 samt 

skolans totala elevantal från 455 till 780. Det är väldigt 

många klasser. Antalet lektioner i Florestiprojektet har ökat 

för varje år. Vi är glada att många romska barn kommer till 

våra klasser. I år är det alltså 300! Det kommer att bli ett 

hårt och intensivt arbete, som jag hoppas att vi kan hante-

ra. Genom att skolan vuxit är klasserna inrymda i fyra olika 

byggnader som vi får springa emellan. Projektet har gått 

mycket bra de senaste åren. Vi har lyckats hantera situatio-

nerna så att det inte blir våld och stridigheter. Vi har delat 

ut det humanitära bistånd som Stiftelsen Brödet skickade 

med långtradare i somras och även paket med hygienartik-

lar såsom tandborstar, tandkräm, tvål, schampo, handdukar 

m.m. 

    
 

För att nå ut 

till alla 300 

involverade 

romska 

familjer 

krävdes stora 

ansträngningar 

och vi måste 

tillstå att det 

var arbetsamt.  
                    

Varje familj får hämta en säck kläder. 

Foton Nuti Hornea, Excelsior Foundation 

I år har vi tänkt att tillsammans med eleverna läsa olika 

barnböcker, varav en är Astrid Lindgrens Pippi Lång-

strump, och sedan diskutera böckernas 

innehåll. På så sätt har vi möjlighet att 

bygga en bas för ett bättre liv med fler 

drömmar och möjligheter. Vi har valt 

lättare böcker för klass 1-2 och lite mer 

avancerade för klass 3-4. Det kommer att 

vara ett intensivt år, och vi hoppas att ni i 

Sverige också blir inspirerade och uppmuntrade. Låt oss 

tillsammans göra vårt bästa för att förverkliga ett bättre 

liv för var och en av dessa elever! Tack för er hjälp! 

 

Voivodeniprojektet i Rumänien 

När det gäller skolprojektet i Voivodeni svarar Stiftelsen 

Brödet för skollunch varje dag. Prästen Denes Csaba 

berättar stolt att skolans elever vunnit första priset i en 

tävling i staden Reghin. Men medan de var där kom en 

storm som förstörde flera hus och även reformerta kyrkan. 

Ett 100 år gammalt träd rycktes upp med rötterna och föll 

på kyrkan och förstörde en del av taket.  

       
Foton Denes Csaba, Mata Voivodeni Parohia Reformerta 

Återställandet skulle kosta 2 600 EUR (c:a 27 000 SEK). 

Rådhuset bidrog med 1000 EUR och församlings-

medlemmarna skänkte 800 EUR, men det fattades ändå 

800 EUR. Kunde Stiftelsen Brödet bidra med den 

summan? Det gjorde stiftelsen, och vänförsamlingen i 

Voivodeni tackar varmt.   
 

Tackar gör också vi som jobbar i stiftelsen för Ditt/ert 

trogna stöd så projekten kan fortsätta. Stiftelsen har ingen 

stor kassa utan medel behöver hela tiden komma in. 
 

Gå gärna in på hemsidan www.stiftelsenbrodet.se 
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