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Van het bestuur
Dit is de derde nieuwsbrief, waarmee wij u willen informeren over de voortgang van ons werk. Helaas is het door omstandigheden niet gelukt deze eerder dit jaar te laten verschijnen, zoals aanvankelijk wel de bedoeling was.
In deze nieuwsbrief informeren we u onder andere over een belangrijk aspect waar we als bestuur aandacht voor hebben.
Meer daarover in de volgende paragraaf.
We willen u heel hartelijk bedanken voor alle financiële ondersteuning en gebed, waardoor ons werk door kan gaan.

Magda heeft werk!
In 2018 is stichting Casa Nadar opgericht om zorg te dragen voor het gezin Varga. Door middel van financiële ondersteuning
willen we ervoor zorgen dat de kinderen naar school kunnen blijven gaan en een diploma kunnen halen.
Magda is beperkt en heeft jaren lang begeleiding gehad van Ruth en Erwin Zijlstra. Momenteel woont ze zelfstandig met haar
kinderen in het dorp Nadar in Roemenië. De drie kinderen gaan momenteel naar school in Spinus of Oradea. In Roemenië is
het gebruikelijk dat kinderen voor hun ouders zorgen als ze op leeftijd zijn. Door naar school te gaan en een diploma te halen
kunnen ze in de toekomst een betaalde baan zoeken en voor hun moeder gaan zorgen.
Inmiddels is het gelukt om voor Magda een passende baan te vinden. Ze werkt enkele dagen per week. Ze heeft hierdoor
een stuk zelfstandigheid terug gekregen en haar eigenwaarde is vergroot.
Daarmee heeft ze ook een eigen inkomen, al is dat niet toereikend om alle kosten te kunnen betalen. Een financiële aanvulling blijft Magda de komende jaren nodig hebben. Hoe hoog die aanvulling moet zijn weten we nu nog niet.
De koude periode is nu weer begonnen, de winter staat voor de deur en wat betekent dat voor de stookkosten?
Kortom, er zijn een aantal factoren, waardoor we nu nog te weinig zicht hebben hoe hoog de financiële ondersteuning in de
nabije toekomst zal worden.
We willen zeker een bepaalde buffer hebben om risico’s op te kunnen vangen en de ondersteuning te kunnen blijven garanderen.
Als bestuur denken we er over na, hoe we hier vorm aan kunnen geven. We komen hier dus nog op terug.

Bezoek Nadar
Afgelopen september zijn wij, Ada en Jack samen naar Roemenië vertrokken om daar Magda en de kinderen en natuurlijk
ook Adriana te ontmoeten. We werden zeer hartelijk ontvangen toen we aan kwamen in de kerk in Nadar, waar ook Magda
en de kinderen en Adriana en haar familie lid van zijn.
Na de dienst zijn we met Adriana mee gegaan naar haar familie waar we koffie gedronken hebben en daarna mee mochten
eten met het hele gezin. We hebben ook met Adriana gesproken hoe het nu ging met Magda en de kinderen en of er nog
bijzonderheden waren. Gelukkig liep alles goed, dankzij de begeleiding die Adriana aan het gezin geeft. Daarna zijn we naar
het huisje van Magda gegaan, waar we in de avond mee zouden eten, de kinderen zouden samen koken. In de tijd dat de
kinderen aan het eten maken waren, hebben wij samen met Magda een aantal spelletjes Rummikub gedaan,
Magda is gek op spelletjes doen, ze won er ook meerdere van ons. Vol trots vertelde Magda dat ze werk heeft en wat ze
daar deed. We zagen een andere Magda , die meer zelf vertrouwen uitstraalde en weer plezier leek te hebben. We zijn dus
ook trots op haar en de kinderen dat ze mede door begeleiding van Adriana en de financiële steun die wij als stichting mogen geven, een bestaan kunnen opbouwen, buiten de armoede waaruit ze kwamen. We kijken terug op een mooie ontmoeting, het geeft ons duidelijkheid dat we op deze manier het gezin dus het beste kunnen helpen, Adriana en wij als bestuur ,
maar ook u als donateur.
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Wie is Magdalena
Als tweede in de rij stelt Magdalena zich voor.
Hallo, ik ben Magdalena.
Ik ben 13 jaar en ga naar de laatste klas van de school in Spinus. Ik ga wekelijks
naar de kerk in Nadar. Op school houd ik ervan om te hangen met mijn vriendinnen
of te lezen. Ik ben erg gefocust op de lessen. Thuis help ik mijn moeder met opruimen, daarna ga ik naar buiten met mijn vrienden om te spelen of ga ik naar mijn
kamer om te lezen. Ik houd er vooral van detectives te lezen. Ik luister graag naar
Engelse en Koreaanse muziek. Ik ben erg georganiseerd en goed in wiskunde, dus
ik heb vast nagedacht over welke school bij mij zou passen. Ik wil graag accountant
worden, mijn rijbewijs halen en een goede baan hebben. Daarmee kan ik ook mijn
moeder helpen, wat ik graag doe. Ik hoop nog eens iets van jullie te horen.
Groetjes Magdalena

AVG
Ook stichting Casa Nadar kan niet uit onder de regelgeving ten gevolge van de invoering van de AVG. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is een privacywet die geldt in de hele Europese Unie (EU). Vanwege de AVG is de bescherming van persoonsgegevens in alle landen van de EU op dezelfde manier geregeld en gelden in elke lidstaat dezelfde
regels. Als bestuur hebben we ons hier ook mee bezig gehouden. We hebben inmiddels een Privacyverklaring, welke gepubliceerd is op onze website. Daarin is onder meer geregeld wat de rechten zijn van mensen, van wie we persoonsgegevens verwerken en hoe we daar mee omgaan. Er moet echter nog iets geregeld worden wat direct op de lezers van onze nieuwbrief
betrekking heeft. U moet ons namelijk toestemming geven om uw gegevens (naam, emailadres) te gebruiken. Zonder die toestemming mogen we u dus geen nieuwsbrief sturen. We kunnen daar van alles van vinden, maar we zijn gewoon hieraan gebonden. Om deze toestemming alsnog te regelen op een zo eenvoudig mogelijke wijze, zult u binnenkort een mail krijgen,
waarna u eenvoudig met een paar muisklikken kunt bevestigen dat u die toestemming geeft. Daarmee maken we het u gemakkelijk en voldoen we aan de regels. Degenen die zich via de website hebben aangemeld hebben daarmee meteen al toestemming gegeven en krijgen deze mail dus niet.
Boeldag en flessenactie Ermelo
We willen iedereen bedanken voor de inzet m.b.t. de kringloopwinkel/Boeldag in Ermelo op 7 september. Een deel van de
opbrengst kunnen wij tegemoet zien.
In de gemeente Ermelo doen we mee met de actie “Schoon belonen”. Dat betreft het inzamelen van blikjes en petflesjes om
te voorkomen dat deze als zwerfafval in het milieu terecht komen. Tot nu toe hebben we al een bedrag van € 345,00 mogen
ontvangen. Ook hartelijk dank voor de inzameling van drinkflesjes en blikjes.
U kunt de blikjes en flesjes in de bakken achter de kerk deponeren. Hierdoor levert u een bijdrage aan het milieu en helpt u
Magda en de kinderen. Doet u mee?
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