Nieuws vanuit een nieuwe werkplek: LESKOVAC – SERVIË
WERKBEZOEK TEARFUND
Annelyse en Cécil hebben een goed en gezegend werkbezoek gebracht aan Servië. Samen hadden we een
ontmoeting met de organisatie ROSA, vertegenwoordigd door Zoran (president) en Laura Saitovic en brachten we
een bezoek aan een zeer arme familie. Cécil en Annelyse kwamen aan op woensdag en voor de terugvlucht op
vrijdag hebben ze toch iets meer dan 600 km gereden en genoten naar hun zeggen van een prachtig heuvelachtig
land, vooral gekenmerkt door veel landbouwgronden.
Wij kunnen julllie dus onze nieuwe lokale partner voorstellen, nl. de NGO ROMA RENEWEL, COOPERATION AND
ALTERNATIVE-ROSA te Leskovac. Hun belangrijkste activiteiten zijn: informatie, rechten van de mens en van
minderheden, gender gelijkheid, educatie (educatie over cultuur), civiele initiatieven. De nadruk bij deze
programma’s ligt vooral op sensibilisering, educatie, vaccinatie, kinderen met een beperking. In al die programma’s
werken ze vooral met consultants. Zij richten zich vooral op de stad en wij zouden ROSA vooral kunnen helpen
met het humanitaire werk in de dorpen. ROSA werkt volledig onafhankelijk, dus buiten de kerk, en ongeacht religie
of nationaliteit, wel met de nadruk op hulp aan Roma uiteraard. In een aantal positieve gesprekken werden allerlei
ideeën uitgewisseld die volledig aansluiten bij onze visie in de bediening onder Roma. Wij kunnen elkaar zeker
goed aanvullen om iets te kunnen betekenen voor onze doelgroep. Begeleiding en daadwerkelijke hulp zijn sterke
troeven in de kansen voor een noodlijdende persoon.
In onze vorige nieuwsbrief hebben we een eventuele samenwerking aangekaart met een andere organisatie onder
de koepel van de grote Roma gemeente te Leskovac. Er werd besloten om zich in de nabije toekomst meer op
evangelisatie te focussen en voorlopig met geen humanitair werk verder te gaan. Deze gemeenschap is
ondertussen wel onze nieuwe thuisgemeente geworden.
VERHUIS
Nieuw werkgebied hield voor ons ook in dat we op zoek moesten gaan naar een nieuwe woongelegenheid.
Jagodina ligt op 160km van Leskovac. Misschien zijn er onder onze lezers nog enigen die zich het avontuur
herinneren toen wij ons in 2014 in Jagodina wilden vestigen. Dus ja, weer niet evident, maar we vonden
uiteindelijk toch een huisje in een dorp bij Leskovac. De dorpsmentaliteit is totaal anders dan in de stad. De
mensen zijn heel gastvrij en leven heel dichtbij de natuur en van de opbrengst van hun eigen teelt op het veld of
dieren op de boerderij. De levensmiddelen zijn hier meestal bio en meermaals mochten we al genieten van de
Servische specialiteiten. Er is een kruidenierszaakje, een schooltje en een Orthodoxe kerk. Er zijn geen straatnamen
of huisnummers, iedereen kent iedereen, er wonen amper 150 mensen.
Doordat onze woning niet onmiddellijk bewoonbaar was, mochten we bij een heel vriendelijk gastgezin in het dorp
verblijven. Hier leven drie generaties samen wat in Servië heel normaal is. Onze inboedel werd bij iemand anders
gestapeld en een ander deel bij ons op zolder tot de kamers klaar waren. Gelukkig kwamen 2 broers vanuit de
thuisgemeente Aalst een handje toesteken. Een zeer welkome hulp, zij hebben ons niet alleen fysiek maar zeker
ook mentaal bijgestaan in de hele bedoening rondom de verhuis.
Sociale Hulp
In de omgang met Roma worden we als humanitaire werkers dagelijks geconfronteerd met kleine en grote noden.
Het is onze missie om hulp te bieden en arme mensen tegemoet te komen met de middelen die beschikbaar zijn.
Een kleine tegemoetkoming kan soms zoveel betekenen in de situatie waarmee de gezinnen mee te maken
hebben.
Met hulp van Tearfund beschikten we afgelopen 3 maanden over een klein budget om in geval van dringende
nood mensen te kunnen helpen met medicijnen, transport naar het ziekenhuis, melkpoeder voor een baby,
schoolgerief voor jonge schoolgaande kinderen, kleine reparaties.

BABY VIKTORIJA
D. is moeder van 5 kinderen, amper 27 en praktisch de enige die financieel bijdraagt voor haar gezin. D. ging naar
school en kan lezen en schrijven, ze is pienter genoeg om spullen te verkopen op de markt als ze die heeft.
Helemaal bleek en wankelend en een lange afstand gestapt stond D. bij ons op de stoep. Ze was te vroeg bevallen
en de baby was niet in orde en nog in het ziekenhuis. Omdat de baby bij haar was weggehaald voor verzorging
moest zij de dag na de bevalling alleen naar huis. Ze had geen geld, geen recht op sociale uitkering voor de
pasgeborene en voelde zich niet goed. Onder tranen ontving ze de kleine som geld voor haar busticket om baby
Viktoria te gaan bezoeken 70km van bij haar vandaan.
Haar baby werd geboren met een opening in één van de hartkamers en nog twee gezwellen aan het hart, twee
bloedklonters in haar hoofdje en heel zwakke longen. Ze wilden verhuizen, het 2 kamer appartementje was veel te
klein voor het uitbreidende gezin. Haar verhaal greep ons stevig zodat we besloten te zorgen voor vervoer, enkele
weken melkpoeder en bepaalde toiletartikelen. Inmiddels verhuisde het gezin en bij onze regelmatige bezoeken
probeerden we wat bij te staan met levensmiddelen.
DANK voor:
Goede verloop en hulp tijdens de verhuis
Gastvrijheid van ons gastgezin
nieuwe lokale partner ROSA
Tearfund steun/begeleiding
Iedereen die ons op een of andere manier steunt
GEBED voor:
Nieuwe samenwerking met ROSA, goede communicatie en gemeenschappelijke vruchtbare projekten
Rust en herstel van de fysieke arbeid door verhuis
Onze kinderen en kleinkinderen: het gemis blijft

