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Magda stelt zich voor 

 

In elke nieuwsbrief proberen we één van de gezinsleden iets over zichzelf te laten vertellen. Deze keer is het moeder Magda, 

die zichzelf voorstelt. 

 

 

 

 

 

 

Deze nieuwsbrief is een uitgave van de Stichting Casa Nadar en wordt toegezonden aan donateurs en andere belangstellenden. 

Tevens wordt deze nieuwsbrief gepubliceerd op de website. 

Wilt u deze niet meer ontvangen, beantwoord dan de mail waarmee u deze nieuwbrief hebt ontvangen en u wordt uitgeschreven.  

Adres Stichting Casa Nadar: Oogstweg 20, 3899BK Zeewolde | www.casanadar.nl | info@casanadar.nl  

Jaarverslag 

 

Het jaarverslag en de jaarrekening over het boekjaar 2020 is al geruime tijd geleden vastgesteld en gepubliceerd op de websi-

te. Klik hier om het te kunnen lezen. 

Onze financiën laten een positief resultaat zien, waar we blij om zijn. De hulp aan Magda en de kinderen is gegarandeerd en 

we kunnen mogelijk ook andere kinderen helpen. 

Werkbezoek Nadar 

 

De week voor de herfstvakantie zijn we als het bestuur van Stichting Casa 

Nadar in Roemenië geweest. We hebben het gezin Varga in het dorpje Na-

dar in Roemenië bezocht. Helaas lukte het niet om contact te hebben met 

hun begeleidster en onze contactpersoon Adriana. Dat hebben we na terug-

keer in Nederland online gedaan. Voor een verslag van dit bezoek, zie de 

volgende pagina. 

https://www.casanadar.nl/verantwoording/
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Verslag werkbezoek 

  

Moeder Magda houdt haar werk in de metaalfabriek goed vol. Zij werkt 5 en soms 6 dagen in de week. Magda vindt het fijn 

om daar te werken. Dochter Brigi is 19 jaar en heeft sinds enkele weken een baan gevonden in een recyclingsbedrijf in 

Oradea.  Haar broertje Loti is 14 jaar en bezig met zijn examenjaar op de basisschool. (De basisschool is 2 jaar langer dan 

bij ons in Nederland).  Magdalena is nu 16 jaar en gaat naar de middelbare school. Ze vertrekt dagelijks om 6.45 uur met 

de bus naar Oradea.  Ze kan goed leren. Magdalena hoopt dat ze over 2 jaar kan gaan studeren. 

  

Magda en de kinderen zijn een hecht gezin geworden. 

Naast hun werk en school moeten ze gezamenlijk het 

huishoudelijk werk doen. Elk gezinslid heeft zo zijn 

eigen taken. Bij hun huis hebben ze een varken, kippen 

en een moestuin. De moestuin heeft Magda uitgeleend 

aan de buurman. In ruil daarvoor krijgt het gezin weke-

lijks groente. 

  

Moeder Magda is de afgelopen jaren zelfstandiger ge-

worden en haar zelfvertrouwen is gegroeid. Magda kan 

met haar salaris zichzelf en de kinderen voorzien van 

eten, drinken, kleding en andere noodzakelijke kosten 

voldoen. De kosten voor goede vervolgopleidingen kan 

zij niet betalen. Dat is mede de reden dat we als stichting doorgaan met financiële ondersteuning nu Magda een vaste baan 

heeft.  Alleen op deze manier hebben de kinderen een kans op een goede studie en daarmee een goede toekomst. De 

verwachting is dat daardoor de schoolkosten de aankomende jaren gaan toenemen. 

 

De stichting heeft momenteel meer inkomsten 

dan uitgaven. 

Als bestuur zijn we aan het onderzoeken of we 

andere kinderen in de omgeving van Nadar 

éénmalig kunnen ondersteunen zodat meer kin-

deren de mogelijkheid hebben om naar school te 

gaan en een goede toekomst op te bouwen. 

 

Het werkbezoek heeft ons meer inzicht gegeven 

in de huidige en toekomstige situatie en de ont-

moeting met het Gezin Varga heeft de banden 

versterkt 

 


