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April 2014
Inden vi tog af sted fik jeg et brev fra Magda, Carmens datter og Cristinas
søster. Hun bad om hjælp til sin mor og søster.
Da pigerne ikke tilhører vores målgruppe, var vi i bestyrelsen nødt til at
træffe en beslutning. Det blev hurtigt besluttet at vi skulle hjælp, vi kunne
ikke lade nogen sulte ihjel.
Med mange medlemmers opbakning og donationer var sagen klar.
Den første dag vi besøgte dem, mødte vi Carmen, Cristina, Magda og
hendes 2 små drenge. Alle 3 piger var udtryksløse i deres ansigter. Magdas
store dreng hang hos sin mor eller sin moster, selvfølge var han nok genert,
men der var ingen krudt i ham.
De fortalte, at lige nu og de næste 2 måneder bor Magda sammen med dem
og hjælper dem så godt hun kan, men om 2 måneder kommer hendes mand
hjem fra Tyskland og så flytter hun hjem igen.
Pga. de problemer som Camelia slås med og pga. Cristinas unge alder havde
vi hjemmefra besluttet at give dem lidt hjælp hver dag.
Vores sygeplejerske Nanna blev sat til at tage sig af dem, de skulle på kursus
i hygiejne, lære at købe sunde, nærende og billige madvarer ind, lær at lave
nogle enkelte retter og en masse andre ting.
Nanna gjorde et fantastisk arbejde og da jeg besøgte dem efter et par dage,
var det som at træde ind i anden verden. Pigerne smilede og Magdas store
dreng løb rundt og legede, det var fantastisk at se.
Vores helt store problem var pengene, hvordan og hvem skulle administrer
dem. Carmen kan ikke, Cristina er for ung og skal ikke stå med det ansvar,
Magda har vi lidt dårlige erfaringer med.
Mange ting blev vendt og drejet og beslutning blev, at de er nødt til at
prøve at lære det. Men for ikke at gøre det for svært, blev det besluttet, at
vi skulle lave 3 kuverter til hver måned, en til d. 1 en til d. 10 og en til den
20.
Vi gav Susi alle kuverterne og aftalen blev så, at pigerne kommer hjem til
hende med deres kvitteringer, og derefter får de en ny kuvert med penge til
de næste 10 dage.
Som sagt så gjorde Nanna et kæmpe arbejde og jeg glæder mig rigtigt
meget til at se hvordan det går når vi kommer tilbage i september.
Tak Nanna
Vi har bedt kommunens socialarbejder om at kigge ned til dem 1 eller 2

gange om måneden.
Magda har søgt om socialhjælp til sin mor, det vil gøre, at de får lidt over
100,00 Lei mere om måneden.
September 2014

April 2015

Som jeg har skrevet i referatet så syntes jeg det går lidt bedre hos pigerne.
Som sagt så har vi haft Mihaj med dernede og det viste sig, at de fik for lidt
udbetalt, dette er der nu blevet rettet op på.
Det eneste der slog mig var, at Camelia så ud som hun igen havde tabt sig, vi
bad hende gå til lægen og få tjekket vægten.
Jeg håber rigtigt meget, at vi kan få Case til at udbygge Magdas hus så alle
kan komme til at bo sammen, det ville gøre deres liv nemmere.
Pigerne er ikke flyttet endnu, deres nye hus bliver først færdigt en gang til
sommer.
Deres økonomi er blevet dårligere. Camelias pension er blevet sat ned til 43
Lei pr. måned.
Dette skyldes en tåbelig regel der siger, at folk der får handicap pension skal
tilbringe 30 dage på hospitalet hvert andet år.
Dette har Camelia ikke overholdt - den regel er så latterlig.
Camelia har været retarderet hele sit liv, det kan godt være det sker i
Rumænien men jeg har aldrig hørt, at folk der lider af det samme i Danmark
pludselig får det bedre.
Der er ingen tvivl om, at Camelia har tabt sig - måske også Cristina; men hun
er vokset rigtigt meget, så det er lidt svært at bedømme.
Cristina har drømme som andre piger i hendes alder.
Hun drømmer om at få en tablet, hvilket vi godt kan forstå.
Det er da smart at gå rundt med sådan en under armen.
Desværre er det også os der må fortælle hende, at hvis man ikke har råd til
mad, så er det meget uklogt at investere i en tablet. Den får ikke den
tomme fornemmelse i maven til at forsvinde.
Vi giver Cristina en mulighed - hun kan komme og arbejde i butikken og vi vil
betale hende løn for det.
Det gør hende glad og hun er en stabil og trofast ansat.
Hun fik lov til at tage en hel del tøj i butikken uden at betale for det, og så
gav vi hende 100 Lei som tak for hjælpen.
Hun blev rigtig glad; men det var intet imod hvad vi blev, da hun glad
fortalte os, at de 70 Lei skulle i banken og de 30 Lei skulle bruges til at
betale for en skoleudflugt, som hun ellers havde råd til at tage med på.
Det var lige før man fik lyst til at skrige, dejligt at en 12 årige pige tager imod
de råd hun får og følger dem.
I juni og juli måned tager Magda og hendes mand til Tyskland og arbejder.
Denne gang er det ikke Cristina og Camelia der skal passe deres to små
drenge.
Camelias mor har sagt ja til at passe drengene - en super løsning.
Pigerne får igen et beløb pr. måned

September 2015

April 2016

September 2016

Vi møder Camelia ude på gaden, og selv om hun har masser af tøj på, kan
hun ikke skjule at hun har tabt sig igen. Hun er ikke meget andet end skind
og ben. Hun fortæller at hun ingen appetit har, vi prøver igen at fortælle
hende at det ikke bliver ved med at gå godt.
Cristina bliver smukkere og smukkere. Hun har de længste og flotteste ben
jeg længe har set.
Vi besøger Magda i hendes hus - hende og hendes mand er ved at lave en
tilbygning til huset; men det går langsomt - der mangler penge.
Cristinas har kun 1 år tilbage i skolen, og da hendes mor ikke er i stand til at
træffe afgørelser mht. hendes fremtid, tager vi en snak med Magda om det.
Cristina ved ikke rigtigt hvad hun vil. Måske vil hun gerne være frisør, hvilket
hun absolut har talent for. Hun har lige klippet sin mor, og hun er godt nok
blev smart.
Magda er ikke helt tilfreds med Cristinas indsats i skolen; men mener at det
er rigtigt vigtigt, at hun gør mere ud af det. Det er dejligt at hun vil det
bedste for Cristina; men samtidig med at Cristina skal passe sin skole, er hun
også nødt til at passe Magdas 2 drenge fordi Magda er blevet ansat på
prøve. Magda har store problemer med helbredet. Hun har dårligt hjerte og
skal inden for de næste par år have en ny hjerteklap.
Jeg syntes det er op af bakke for den lille familie, og det gør mig ondt - de
prøver virkeligt.
Pigerne får igen penge til mad.
Camelia har igen tabt sig.
Cristina bliver længere og længere, en super flot høj pige. Hun slutter skolen
til sommer, og ved ikke hvad der derefter skal ske.
Vi havde en gave med til hende. Hun har talt om at blive frisør, så en
sponsor i DK havde givet os penge til indkøb af diverse frisør ting. Det blev
hun rigtigt glad for, og der gik ikke længe før vi mødte Cristina med lange
slangekrøller.
Cristina er begyndt at få huller i tænderne. En sponsor valgte, at give penge
til et tandlæge besøg, jeg håber hun er kommet afsted.
Magda havde fået det job hun søgte i september. Men måtte stoppe meget
hurtigt igen pga. hendes dårlige hjerte.
De får madpenge.
Cristina er færdig med skolen, og går nu og laver ingen ting. Vi prøver at
opfordre hende til at søge job. Men mærkelige Rumænske regler gør, at
man ikke må arbejde før man bliver 15 år, og da kun få timer om måneden.
Først nå man fylder 18 år, må man arbejde fuldtid.
Camelia havde tabt sig igen. Vi havde nogle dåser tun med derned og fik
lært Cristina, at lave en dejlig fed tunmousse med godt med smør i.
Heldigvis kunne Camelia vældig godt lide det, så lad os håbe, at der bliver
produceret noget mere af det.
Cristina har været til tandlægen, heldigvis var der kun hullet i fortanden. Vi
havde fået nogle sponsor Lei med til mere tandlæge, dem fik hun så hun
kan komme til kontrol senere.
De fik madpenge.

April 2017

De er begge 2 flyttet op til Magda. Deres hus er fyldt med rotter
og det er ikke trygt at være der.
Cristina må endnu ikke arbejde og efter en snak med Mihaj fra
kommunen, der lover at betale for hendes transportudgifter,
tager vi en lang snak med Cristina om, det fornuftige i, at
komme tilbage i skole.
Vi ved godt at hun hader skolen, men hvis man vil videre her i
livet, er det vigtigt.
Magda klarer jobbet som den ansvarlige for sin mand sine
drenge sin mor og sin lille søster helt fantastisk.
Dette kan I læse mere om i referatet.

Christina, sygeplejersken Nanna og Carmen

Carmen er begyndt at lave mad

Vejning af Carmen den sidste dag inden vi tog hjem

