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Under arbetsveckorna besöker Dana iförd munskydd och handskar eleverna i deras olika bostadsområden och levererar förnödenheter. 
 

Kära Vänner och Understödjare!  

   Under flera månader har nu karantänen p.g.a. coronan varat och skolorna i Rumänien kommer inte att öppna förrän till höst-

terminen, berättar Dana. Ekonomin är i botten, butikerna är stängda med undantag för livsmedelsaffärer, apotek och bilfirmor 

för nödutryckning och krissituationer. Varje gång vi ska in och ut ur Floresti stoppas vi vid poliskontroller som vill se vårt 

tillstånd att färdas ute och som vill veta hur lång tid vi ska vara i romska området. Det är stressande för oss alla. Skolans elever 

måste ha sina lektioner hemma och göra läxorna hemifrån. Eftersom det inte finns internet i de romska områdena så hjälps 

lärarna, Nuti och jag som är ledare för Florestiprojektet, åt att personligen dela ut och samla in skoluppgifterna. Vi märker att 

isoleringen tar hårdare på de vuxna än på barnen. Det märks bl.a. på de färgglada stenar barnen målat. Nu har vi delat ut blom- 

och grönsaksfrön som vi fått genom Stiftelsen Brödet och barnen ska få berätta hur de vårdar och tar hand om växterna.  

   Trots alla svårigheter vi möter så vill både Nuti och jag fortsätta att hjälpa denna extremt utsatta grupp under denna svåra tid. 

Vi vill inte överge de romska familjerna utan stå vid deras sida särskilt under tiden av pandemin.  

   Kära Vänner till Stiftelsen Brödet, vi sänder er kärlek och önskar er välgång, säger Dana.  
 

     
 

Hälsningar med tack också från Stiftelsen Brödet och hela styrelsen Arne, Elisabeth, Ivar, Lena, Roger 
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