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RUMÄNIEN 

Floresti 
 

Kära Vänner och 

Understödjare! 
 

 

Bilderna visar projektledare Dana och några elever innevarande termin – våren 2022. 
 

Stiftelsen Brödet startade skolprojektet i Floresti för åtta år sedan, d.v.s. år 2014. Projektets syfte är att 

integrera och utbilda romska och andra fattiga barn i skolan och samhället. Hur har det då gått för de elever 

som deltagit i projektet och hunnit gå ut skolan? Gör projektet nytta? Vad har skolutbildningen betytt för 

dem? Har den gjort att de fått ett bättre liv? Vi ställde frågorna till projektledarna Dana och Nuti. Så här 

svarar de:  
 

Vi träffar ofta på tidigare elever och ser till vår glädje en positiv utveckling i deras liv. De som gick i 3:e 

och 4:e klass när vi började skolprojektet, har tagit ett steg mot ett självständigt liv och lyckats integreras i 

samhället tack vare sina prestationer. De har blivit vuxna och några har t.o.m. barn. De hälsar på oss och 

frågar vad vi gör och hur vi mår.  Vi pratar med dem och frågar hur de klarar sig, var de jobbar, om de 

håller kontakten med varandra o.s.v.  
 

Cătălin jobbar som säljare på "Zara", Claudia har två barn, hennes man jobbar inom byggbranschen. Raul 

har flyttat till England. Rafael och Kalanios arbetar som bartendrar. Robert och Larisa har gått ut 

gymnasiets idrottsprogram och är gymnastiklärare. Fulop arbetar inom byggbranschen, liksom Leonardo, 

Sebastian och David. Darius arbetar förresten också utomlands 

liksom Moses. Karol, Hoca och Aurel tog examen från Indust-

rial School Group och arbetar inom tjänstesektorn. Artur, 

Denis, Fabian, Ianoș, Gabor och Ruben tog examen från Cluj 

Forest School Group och de arbetar inom olika områden. Jag 

är stolt över mina elever, säger Dana. Jag känner en stor 

tillfredsställelse över att det gått bra för dem och över att vi 

har varit med och hjälpt dem komma dithän. Vi i Stiftelsen 

Brödet känner oss också stolta och glada över att projektet 

varit och är framgångsrikt och till välsignelse för många 

barn och ungdomar. 
 

   

Varmt tack till var och en som bidragit till skolprojektet och fortsätter att göra det! 

Hälsningar från Stiftelsen Brödet och oss i styrelsen,  
Arne, Elisabeth, Gloria, Ivar, Lena, Roger 
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