
 

Overlijden Dirk Luinstra. 
 
In de week van 7 februari ontvingen we 
van de familie het bericht dat op die dag 
Dirk Luinstra was overleden. Dirk was 
jarenlang samen met zijn vrouw Bea 
voor ons het gezicht van de Stichting 
Noord Nederland voor Roemenië. Dirk 
- officieel Derk - is 86 jaar geworden.  
 
Sinds 1997 was Dirk onze vaste 
transporteur voor het vervoer van 
hulpgoederen naar Roemenië. In 
eerste instantie gingen de hulp-
goederen naar het project Satul 
Copiilor in Sinandrei en vanaf 2009 
naar Casa Rafa in Mosnita. Dirk - links 
op de onderstaande foto - heeft door de 
jaren heen ook verschillende keren op 
onze donateursavonden verteld over 
zijn belevenissen tijdens zijn 
transporten naar Roemenië. Zijn passie 
om de mensen in Roemenië te helpen, 
kon hij op deze avonden op boeiende 
wijze naar voren brengen. 
 

 
 
In 2009 zijn Dirk en Bea met een 
donateursreis van onze werkgroep 
mee naar Casa Rafa geweest. Dit geeft 
ook aan dat Dirk meer dan alleen onze 
vervoerder was, door de jaren heen 
hebben we een prachtige band met 
hem op kunnen bouwen.  
 
Wij wensen Bea en haar familie kracht 
toe nu Dirk is overleden, en wij zullen 
ons Dirk als een bijzondere man blijven 
herinneren.   
 

Mijn werk bij "Casa Rafa".  
 
Mijn naam is Simona Noje en ik ben 
46 jaar oud. Voor mij begon het 
vrijwilligerswerk bij Casa Rafa als een 
persoonlijke uitdaging. De uitdaging 
om mijn persoonlijke gaven te 
gebruiken voor het welzijn van deze 
kinderen. 
 

 
 
Ik ben opvoeder van beroep en bij 
Casa Rafa ben ik sociaal pedagoog 
en mijn doel is om de kinderen van 
Casa Rafa te begeleiden met het 
huiswerk dat ze dagelijks van school 
krijgen. Werken bij Casa Rafa is een 
dagelijkse uitdaging voor zowel mij als 
de kinderen, onze beperkingen 
overwinnen en zo effectief mogelijk 
samenwerken om onze doelen te 
bereiken. Mijn belangrijkste doel is om 
kinderen te helpen zoveel mogelijk 
school-, morele en spirituele kennis op 
te doen. Het is een werk dat in 
teamverband wordt gedaan en dat 
geduld, opoffering en toewijding 
vereist van iedereen die deel uitmaakt 
van de geweldige Casa Rafa-familie. 
Persoonlijk  wil ik  dat  deze  kinderen 

die de drempel van ons Rafa House 
oversteken,  slagen  in het  leven  en 
nuttige volwassenen  worden voor de 
samenleving.   
 
Ons doel bij Casa Rafa is om deze 
kinderen te helpen niet voortijdig van 
school te gaan, hun dromen te volgen 
en over God te horen. Als ik het leven 
van tenminste één kind kan 
veranderen, zal ik daar al gelukkig 
door zijn. God zegene jullie ! 
 
Stand van zaken – Ligia. 
 
Beste vrienden en medewerkers,  
 
We hebben samen allerlei goede en 
slechte situaties meegemaakt. Nu is 
de pandemische situatie min of meer 
in orde. In Casa Rafa in het 
dagcentrum hebben we  weer een 
normaal pro-gramma. De kinderen 
komen elke dag van school, eten een 
warme maaltijd, hebben de 
mogelijkheid om te douchen en 
krijgen schone kleren. Nu hebben 
veel kinderen luizen en we hebben 
een dame die het haar van de 
kinderen komt verzorgen om van de 
luizen af te komen. We maken 
huiswerk met de kinderen en helpen 
ze met alles wat ze nodig hebben. 
 
Over ons, zoals u weet uit het nieuws, 
kwam het probleem van de 
oorlogsvluchtelingen uit Oekraïne. 
Veel mensen komen om hulp vragen 
om voor een nacht of twee 
ondergebracht te worden, om voedsel 
of andere noodzakelijke dingen te 
krijgen. Bovendien heeft mijn man, 
Mihai, enkele vrienden die in 
Oekraïne werken en ons om hulp 
vragen.  Ze  hebben  niet-bederfelijk 

Nieuws uit Casa Rafa.  
 
Deze keer vertelt Simona - één van de medewerkers van Casa Rafa - over haar 
werk als sociaal pedagoog op Casa Rafa. Daarnaast informeert Ligia ons over 
de stand van zaken op Casa Rafa, en vertelt ze op welke wijze zij betrokken zijn 
bij hulp aan Oekraïense vluchtelingen. 
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voedsel nodig, hygiëneproducten, 
pampers...etc. Het probleem voor ons 
is nu dat de mensen in Roemenië de 
mensen in eigen land niet echt meer 
helpen en dat ze zich allemaal richten 
op hulp aan Oekraïne, wat natuurlijk 
heel goed is en nodig.  
 
Maar wij hebben ook hier in de 
gemeenschap van Mosnita Veche 
mensen en kinderen die dringend 
voedsel nodig hebben of ziek zijn.  
Velen hebben hun baan verloren - niet 
alleen zigeuners. Op vele plaatsen 
wordt onze hulp ingeroepen, soms is 
de nood erg hoog en vraagt dit het 
uiterste van ons. In deze periode is 
onze hulp erg belangrijk. 
  
Hartelijk dank dat jullie dicht bij ons 
staan! Wij wensen jullie een goede 
gezondheid en vele vreugden!  
 
Ligia. 
 
(foto rechtsboven: Ligia samen met 
Balta en Sara, twee kinderen van 
Casa Rafa die in maart jarig zijn). 
  
Ver weg en dichtbij. 
 
Ligia geeft het in haar verhaal 
hierboven al aan. Aan de ene kant 
proberen Roemenen hulp te bieden 
aan Oekraïense vluchtelingen in 
zowel Oekraine als in Roemenië  (in 
het Zuid-Westen van Oekraïne is een 
deel van de bevolking Roemeens- 
talig). Aan de andere kant is de nood  
in Roemenië als gevolg van de 
corona-epidemie de afgelopen twee 
jaar toegenomen. Dit maakt dat Ligia 
en haar medewerkers geconfronteerd 
wordt met een groeiende hulpvraag 
vanuit de bewoners van Mosnita-
Veche, het dorp waar het gebouw van 
Casa Rafa staat en de Casa Rafa 
kinderen wonen. 
 
Als werkgroep hebben we daarom 
besloten een extra gift van € 1.000 
over te maken naar Casa Rafa zodat 
Ligia en haar     medewerkers    meer   
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mogelijkheden hebben hulp te 
verlenen aan gezinnen in Mosnita-
Veche, want schrijft Ligia “in deze 
periode is onze hulp erg belangrijk”. 
Door extra giften van onze donateurs 
waren we hiertoe in staat, waarvoor 
onze dank! 
 
 

 
 
Ligia haar broer Alex - links - laadt 
samen met een aantal vrienden een 
busje met hulpgoederen bestemd 
voor Oekraïense vluchtelingen. 

 
 
 

Colofon 
Deze nieuwsbrief is een uitgave van 
Stichting Werkgroep Roemenië en 
verschijnt vier keer per jaar.  
 
In onze nieuwsbrief worden niet de 
echte namen van de kinderen ver- 
meld, maar fictieve namen. 
 
Website en e-mailadres: 
 
www.werkgroeproemenie.com 
info@werkgroeproemenie.com 
 
Stichting Werkgroep Roemenië wordt 
gevormd door vrijwilligers uit 
Boornbergum, De Tike, Nijega, 
Opeinde, Oudega en Rottevalle. 
 
Secretariaat: Rimmer Grondsma, 
Rottevalle (06 – 28696154) 
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NL15RABO0369024354 t.n.v. 
Stichting Werkgroep Roemenië   
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