Noutăți Veritas
Sighisoara, Romania

Primăvara 2018

Voluntarii fac diferența la Fundația Veritas
La început de aprilie, Fundația Veritas a găzduit echipa de

misiune din Carolina de Sud și Pennsylvania, SUA. S-au
marcat astfel 20 de ani de când Lois Resenberry, liderul
echipei, a venit pentru prima dată încalitate de voluntar la
Veritas. Pentru nouă zile, am simțit că echipa noastră s-a mărit
cu opt oameni extraordinari – plini de entuziasm și idei creative,
gata să se implice în fiecare program cu mare dăruire. Ne-a
bucurat nespus prezenta și aportul fiecărui membru al echipei,
în special, al pastorului Karl Burns de la Biserica Salvatorului
din Johns Island, SC.

Ce au făcut voluntarii americani? – De toate!
Au sortat haine, au vopsit ușa de la intrare, au împărtășit idei
de croitorie, au făcut vizite la domiciliu, au organizat activități
de lucru manual, au ajutat membrii programelor pentru
vârstnici și nevoi speciale să aibă o excursie de neuitat.

Unul dintre membrii echipei a spus: “Consider că este un privilegiu pentru mine să fiu împreună cu angajații și
voluntarii Veritas – oameni deosebiți și prietenoși care ne-au făcut să ne simțim bineveniți. Acum am simțit
prezența lui Dumnezeu ca niciodată. Totul a fost organizat în mod exemplar și am simțit că sunt ghidați de
Dumnezeu în tot ceea ce fac.”
“Am fost extrem de binecuvântat să fi putut împărtăși această misiune. Orice ați făcut pentru oricine dintre
acești frați și surori, pentru mine ați făcut-o. O parte din inima mea e întotdeauna la Sighișoara și la Veritas. Fie
ca Domnul să lucreze în continuare prin voi.”
Răspunsul echipei Veritas:
Toți membrii echipei Veritas și-au exprimat gratitudinea pentru tot ce au facut și au adus cu ei prietenii
americani, pentru bunătatea și felul în care și-au arătat dragostea lor față de beneficiari și angajați, dar mai
ales pentru momentele devoționale care au fost cu totul speciale.
Membrii Bisericii Salvatorului din SUA au donat cu multă generozitate materie primă pentru lucru manual și
cusut, birotică și articole medicale care, fără îndoială, au fost foarte apreciate.
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Velda și Shane

S-au implinit deja trei ani de cand, Shane și Velda White
sunt antrenati în lucrarea de voluntariat la Fundația Veritas
(acestia merg acasă, pe Insula Prince Edward, Canada
doar vara, pentru a aduna fonduri și a-și vizita familia).
Acesti voluntari planifică să revină la Sighișoara în
toamnă. Shane oferă devoționale pentru angajați, iar
Velda tocmai a încheiat un proiect foarte solicitant –
sortarea și împachetarea hainelor pentru bebeluși în
pachete individuale, gata să fie donate celor care au
nevoie de ele. Velda se îngrijește și de multe alte cereri
pentru haine și încălțăminte, de asemenea, asistă la
activitățile din cadrul programului pentru preșcolari și a
celui pentru nevoi speciale. Împreună cu Shane, lucrează
cu câteva organizații din Sighișoara și din satele
învecinate.
Nadine Kalmbach, o voluntară din Germania a ajuns la
Sighișoara tocmai când aveam cea mai mare nevoie de
ajutor – sosirea unui camion încărcat cu 500 de cutii cu
donații din partea prietenilor noștri olandezi. Nadine nu
doar ca a ajutat la descărcarea cutiilor, dar a mai “zăbovit”
două zile, ajutând la sortarea donației.

Și tu poți fi voluntar la
Fundația Veritas!

Nadine

Dacă ești căsătorit (-ă) sau nu,
dacă poți lucra o zi sau două,
sau o perioadă mai lungă, ești
binevenit / binevenită să te
alături echipei noastre de
voluntari! Trimite un e-mail la
veritas@veritas.ro, cu datele
tale și solicită un formular de
aplicație pentru voluntariat.
Mai multe detalii găsești pe
https://veritas.ro/implica-te-situ/voluntar/?lang=ro

Bun venit noilor membri ai echipei Veritas

În 2017, Melania Matei a lucrat ca
voluntar la Fundația Veritas. Un an
mai târziu, în martie, Melania a
fost angajată în calitate de
pedagog, după ce a absolvit un
curs de pedagogie socială la
București. Înainte de a veni la
Veritas, Melania a fost profesoară,
secretară, administrator și asistent
pentru o persoană în vârstă în
Austria. Melania este pasionată de
grădinărit, lectură și muzică.

Din ianuarie 2018, Izabella Țăranu
face parte din echipa Veritas. Pe
langa responsabilitatile ei zilnice de
intretinere a curateniei si cele din
bucatarie, Izabella ajută programul
pentru persoane cu nevoi seciale.
După absolvirea liceului, Izabella a
urmat cursurile de îngrijire la
domiciliu. A lucrat în confecții, în Italia
a fost asistentă la domiciliu, are și
experiență de lucru în bucătărie în
Austria și Germania. Izabellei îi place
să petreacă timp cu familia ei în
mijlocul naturii, o pasionează cusutul
și grădinăritul.

În martie 2018, Julia Szell a
început să lucreze la Fundația
Veritas ca și educator la
Programul pentru preșcolari. Ea
a studiat la Universitatea
Reformată Karoli Gaspar. Julia
a lucrat la Gimnaziile de Stat
“Aurel Mosora” și “Zaharia
Boiu”, la Școala Generală din
Vânători. Iuliei îi place să
citească și să facă aranjamente
florale.

S-a încheiat procesul de achizitionare a terenului

După 17 ani de negocieri, Fundația Veritas a reușit să finalizeze procesul de cumpărare a terenului de sub
fosta clădire Family Cener, primul sediu al programelor sociale ale fundației. În Romania, titulrile de proprietar
al unei clădiri și a terenului pe care aceasta este construită necesită două tranzacții diferite. După multe vizite
la Primărie, multe evaluari a valorii terenului și după foarte mulți ani de așteptare, Dorothy Tarrant – fondatorul
Fundației Veritas și Ovidiu Mălăncrăvean, Primarul municipiului Sighișoara, au semnat Contractul de vânzarecumpărare a terenului. Acum Fundația Veritas este proprietarul de drept al imobilului și al terenului, acum se
pot lua decizii referitor la viitorul acestei clădiri. Domnul fie lăudat!

Sărbătorim femeile
Luna martie începe cu sărbătoarea Mărțișorului, ziua în care cei dragi dăruiesc mărțișoare, în semn de
prietenie, respect și admirație. Ziua Internațională a Femeii este sărbătorită în toată lumea, dar la noi, în
România, mai are o conotație cu totul specială, se mai numește și Ziua Mamei. Cu această ocazie, la Veritas au
avut loc mai multe activități:

Încântându-le cu un
program artistic și o
invitație la ceai la
International Cafe.

.Roberta Bustin a
ținut un devoțional
despre femeile din
Biblie, după care toți
angajații s-au
bucurat de un timp
relaxant și de bucate
deosebite.

Cei 35 de copii de la Kids Club
au sărbătorit 15 mame.

Avem nevoie de un microbuz!
În prezent, Fundația Veritas deține două microbuze vechi, starea tehnică a acestora nu permite eliberarea
unui nou permis de funcționare. Avem nevoie de contribuția ta pentru achizitionarea unui microbuz cu 9
locuri, dotat cu acces pentru persoane cu nevoi speciale. Costul unui asemenea vehicul este de 36.000 de
Euro (aproximativ 44.000 de dolari.)

Cine va folosi acest microbus?
-

Beneficiarii programului pentru persoane cu nevoi speciale
Angajații care nu vor mai fi nevoiți să care scaunele cu rotile în microbus
Copiii care ar dori să frecventeze Programul pentru preșcolari, dar n-o pot face din lipsă de transport
Membrii cluburilor pentru copii și pentru persoane în vârstă când merg în excursii sau în tabere
Membrii comunității care ardori să frecventeze programele noastre, dar n-o pot face din lipsă de
transport

Aceasta este o necesitate urgenta, iată de ce vom fi mai mult decât recunoscători pentru rugăciuni și donații
în vederea achiziționării microbuzului.
Ce poți face în acest sens?
Aflați despre cum puteți dona, accesând http://veritas.ro/implica-te-si-tu/donatii/?lang=ro Vă mulțumim!

Primești lunar e-mail-urile Veritas?
E-mail-urile informative, te vor ține la curent cu evenimentele Fundației Veritas. Solicităm suportul tău
financiar, dar, de asemenea, apreciem nespus și rugăciunile tale în care te rogi pentru angajații și beneficiarii
noștri. Trimite un e-amail pe adresa veritas@veritas.ro cu titlul Constant Contact. Te asigurăm că vom folosi
adresa ta de e-mail excusiv pentru a te informa despre activitatea fundației. Noi respectăm decizia fiecăruia
de a se înceta să mai primească e-mail-urile noastre informative.

www.veritas.ro
www.facebook.com/VeritasSighisoara

