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Från Getto till Universitet

Några viktiga punkter:
1. Sommar och
höstkalendariet : sida 2
2. Bli bidragsgivare för
ett barn på
sommarläger : sida 2
3.Möt Metro Ministries
teamet : sida 4
Behov:
- Vi söker social arbetare
för att hjälpa oss i
arbetet med utsatta barn
o familjer.
- Utveckling av
skolprojekt i Albesti i
samarbete med
kommunen fortsätter, vi
söker familje faddrar.

Theodora i hennes studíeort, Sibiu

Den lilla flickan Theodora
växte upp i ett hus med
endast ett rum. Huset
ligger i ett romskt område
som kallas Goldberich, där
man inte vistas utomhus
efter klockan sex på
kvällen.
Kriminalitet, alkohol,
prostitution och våld
präglade detta område.
Föräldrarna och deras två
döttrar sov alla i samma
säng, rummet var för
litet för två bäddar.
Mamman lagade mat
från en liten gasspis
där gasen kom från en
flaska som förvarades
på bordet och som
pappan behövde byta
varannan vecka.
Man tvättade sig i en
plåtbalja där vattnet
behövdes hämtas från
en kran längre ner på
gatan, toaletten fanns
längs in på bakgården.
Mamman arbetade
extra en stor del av
dagen på en
textilfabrik.
Pappan hade ingen
arbetsförmåga
eftersom han led av
hjärtproblem och en
nödvändig
hjärtoperation var inte
något de hade råd med.
Av de pengar de
lyckades tjäna ihop gick
det knappt att betala för
el, gas och ved att hålla
värmen med.
Mat och klädpaket från
centret blev en stor hjälp
för dem. Flickorna kunde
på så sätt fortsätta att gå i

skolan.
Jag förstod att det var
kämpigt för dem när jag
mötte familjen. Varje gång
jag mötte Theodoras
mamma Lena så bar hon
alltid på en så sorgsen
blick. En dag tog jag mod
till mig och satte mig ner
och frågade hur det var.
Hon svarade:” -Livet är
svårt Ligia, min man
behöver en operation och
jag vill att barnen ska få
ett bättre liv men jag kan
inte klara detta.”

kommentarer om att det
inte tjänar någonting till
att plugga, och även om
du skulle klara skolan är
det ändå ingen som bryr
sig om dig, sa de.
Pojkarna sa att eftersom
du är så snygg kan
hallicken ordna bra betalt
åt dig om du vill.
Theodora svarade alltid:
”-Jag vill bli lärare som
Lidia min förskollärare”
Hennes uthållighet och
vilja gav resultat, idag
studerar Thedora på
Universitet för att bli

Metro Ministries tog på sig
kostnaden för operationen
och Daniel, som pappan
heter mår idag mycket
bättre men klarar inte ett
vanligt jobb utan på sin
höjd enklare sysslor som
att hugga ved till
familjens hus.
De två flickorna fanns med
i vår verksamhet ända från
förskolan och senare i vår
barn och
ungdomsverksamhet som
också innehåller våra
sommarläger.
När jag frågade Theodora
vad hon tycker att hon lärt
sig genom att finnas med i
vår verksamhet svarade
hon:
”- Jag har lärt mig att jag
kan förändra mitt liv och
min framtid om jag arbetar
hårt och går i skolan. De
flesta av mina vänner
hoppade av skolan men
inte jag.
De såg alltid lite snett på
mig och kom med tråkiga

Vid Studenten med mamma
förskollärare.
Hon får bidrag från vår
organisation för att kunna
fullfölja sina studier.
Theodora är idag en
fantastik förebild för
barnen i Goldberich.
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Uthållighet – förmåga att fortsätta med något trots
svårigheter och hinder
Denna förmåga är det vi lär
ut till barnen varje dag i vår
eftermiddagsskola.
Att fortsätta med skolarbete
trots att de ofta får höra från
hem och omgivning att
skolan inte är viktig.

till vårt dagliga skolprogram.
De får en god måltid och en
välgörande gemenskap. Här
lägger de en del av sin
grund för sitt vuxenliv.

Från att de yngsta barnen
tränar på att hålla i en penna
till de som går i åk. 8 som
får göra prov för att se vad
de behöver fokusera på för
att komma in på gymnasiet.

Verksamheten varierar
beroende på ålder på barnet.

Ett tankesätt som delvis är i
den romska kulturen att det
är bättre att söka den lätta
vägen och genvägar men
som inte bär i längden.
Personalen hjälper barnen
varsamt att bygga upp
denna uthållighet hos dem,
med kärlek och
uppskattning, likaväl
uppmuntrande ord när man
misslyckas.
Det är 35 barn som kommer

Förskolan – en oersättlig tid för lärande
Skulle du vilja
hjälpa ett barn till
sin sommarläger
upplevelse 2018?

Här är platsen att upptäcka,
lära och leka.
Det är deras stund att bara få
vara barn.
På vår förskola blir barnen väl
omhändertagna och får ta
emot övertygelsen om att de
är älskade, och accepterade
som de är.

Ge en gåva via
Habo
Missionsförsamlig
bankgiro 7799455 eller swisha
123 453 55 30
märk ”Barnläger
Rumänien”

Att bygga med lego och
pyssla, bygger upp deras
personliga egenskaper och
förmågor.
Genom att steg för steg lära
sig fokusera och koncentra
sig kommer de längre fram att
förstå matte, skriva texter och
klara skolarbetet.

Sommar och höstkalender 2018
1-8 juli

”Livets bok” –barnläger i Albesti

9-12 juli

”Välj din hjälte, bli hjälte” barnläger med svensk ungdomsgrupp

19-22 juli

”Bootcamp” tonårsläger

4 sept. – 2 jan. 2019
Praktikperiod Höst. Vi välkomnar dig som vill få erfarenhet av vårt
arbete ( sista anmälningsdag den 30 maj)
10 sept. – 30 nov Hösttermin- Barnverksamhet i byar
30 nov

Sista anmälningsdag för Praktikperiod Vår (mars-juni)

26 dec. – 1 jan. 2019

Projektet ”Varma fötter”
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Tonårsgruppen ”Pas cu pas” !

Bästa vänner!
Alexandra, Lorena och
Nico

Pojkar och flickor i sina grupper
Vår vision för barn i de lägre tonåren är att de
ska hitta sin identitet, lära dem att ha
förmågan till att drömma och ha visioner för
sina liv och tro på sig själva.
All undervisning har sin grund i Jesus egen
undervisning och Bibelns visdom om vad det
är att vara människa.
När ungdomarna närmar sig gymnasieåldern
får de också möjlighet att hjälpa till i
barnverksamheten ute i byarna med vårt
lokala team. Det blir en utmaning att ta ansvar
och utvecklas i sina gåvor och personlighet.

Identitet en av de
viktigaste
frågorna i en
växande
tonårings liv!

När man har fyllt 14 så får man möjlighet att
vara med på ett sommarläger som förebereder
deltagarna på att själva bli hjälpledare i
barnverksamheten.
Identitetsfrågan är en av de viktigaste under tonårstiden.
”Hur jag blir den unga kvinna/man som Gud har tänkt att jag ska vara” är huvudtemat för vårens
tonårsgrupp ”Pas cu pas”.
Man träffas tillsammans med sin ledare, gör roliga saker, lagar mat och har bibelstudier där det finns
plats för frågor och diskussion.
Dessa ungdomar kommer också till centret och gör sina läxor tillsammans med ledarna.

Vårterminen är på gång!
Metroteamet besöker varje vecka barnen i byarna: Danes, Saes och Netus. I Goldberich driver man verksamheten på centret och
vid särskilda tillfällen görs insatser i byn Albesti.
Ämnen som ”Gud vill ge dig frid, ”Lär dig självkontroll” och ” Dina ord har makt” bygger karaktär och bra värderingar i de
kaotiska liv barnen har.
Med kärlek och omsorg lär sig barnen att känna sig trygga i relationen med våra ledare.
Barnen i byn Netus har fått hjälp med skolmaterial från ”Netus Vänner” som är en stödgrupp från Skellefteå.
Det är en stor hjälp för familjer med låg inkomst,
att kunna låta sina barn gå till skolan.
Sådana åtaganden skulle betyda mycket om vi
kunde få det till fler byar.
Du kan också hjälpa till med förbön, bidrag på
olika sätt eller vara med som volontär!
Kontaktinformation finns på sista sidan.

Kontakta oss!

Representanter i Sverige
Ligia & Janne Englöf
Höjdstigen 41, 566 34 - Habo
lgpenglof@gmail.com
Tel: 036-46454
Metro Ministries
Romania

Tel.mobil: 0763 246 001

Gåvor till Metro Ministries skickas via
Habo Missionförsamlings
Bankgiro 779-9455
Swish-nr 123 453 55 30
Märk: Rumänien
Kontakta oss för extra info!

Metro Ministries i Rumänien är
en kristen ideell organisation
som arbetar bland utsatta
romska barn och familjer
sedan 1990 med visionen att
ge dem hopp, Guds kärlek och
att hjälpa dem integreras i det
rumänska samhället genom
utbildning och socialt stöd.
För detta syfte driver vi en
förskola, eftermiddagsskola,
samhällsutvecklingsprojekt,
barn-och
ungdomsverksamhet, barnoch familjeprojekt i byar,
familjeträffar, lägerverksamhet
och mycket annat.
Vi samarbetar med kristna
församlingar, skolor och
myndigheter.

Vi finns på nätet!
www.metroministries.ro

Möt teamet i Metros verksamhet!
Några frågor till Dionis som är teamledare för Metro:

1. Kan du presentera teamet och det ni gör?

Vi är sju personer i teamet och fem av dessa arbetar heltid. Alla är involverade med barnverksamhet
och med ”Eftermiddagsskola”. Förutom detta har var och en av teammedlemmarna särskilda
ansvarsområden; Ana Maria leder förskolan, Ronela har administrativt ansvar, Magda lagar mat till
barnen, Chase som är volontär från Amerika leder tillsammans med Ana Maria ungdoms gruppen
”Pas cu pas””,Teo är själv gymnasieelev och jobbar med eftermiddagskolan och barnsverksamheten.
Dionis har ett samordnande ansvar för teamet och Ligia som bor i Sverige ta hand om
kommunikation och presenterar arbetet i olika sammanhang.

2. Vad är teamets vision?

Att hjälpa barn till en god uppväxt, lära känna Gud och med sina liv ha en positiv inverkan i det
samhället de lever.

3.Vilka är er målgrupp?

Vi försöker nå utsatta barn från Sighisoara och omkringliggande byar, många av dem kommer från
romska områden där risken är stor att man hoppar av skolan för att t.ex. åka utomlands och ägna
sig åt verksamhet som ibland är illegal.

4.Nämn några av era grundvärderingar i ert arbete?

Chase, Magda, Ronela, Dionis,
Ana Maria and Teodor

Vi värdesätter utbildning både formell och informell. Lärande och utbildning är ett verktyg för barn
att fullfölja sina drömmar i livet. Det hjälper också dem att integreras i samhället.
Självförtroende är en viktig del av barns utveckling. Många har fått höra sedan de var små att de
aldrig kommer att bli något. Vi försöker vända på det och få dem att känna självförtroende att lära
sig färdigheter som de kanske inte trodde om sig själva. Det blir en drivkraft att utveckla sig själva.

5. Vad önskar du se hos dessa barn de närmsta åren?

Vi vill se barnen utvecklas väl och göra dem redo att ta ansvar för att också hjälpa andra och sprida
kristna värderingar i det sammanhang de bor. Vi tror att barnens förmåga att på ett nytt sätt se på
förutsättningarna för sina liv ska ha en läkande och positiv inverkan på deras familjer som i sin tur
kan påverka där de bor och arbetar.

