Noutăți Veritas
Sighisoara, Romania
O poveste de familie cu un final fericit
Una dintre familiile asistate de Fundația Veritas, locuia în
condiții mai mult decât precare – într-o camera a unui bloc
locuiau cinci copii și părinții lor, fără apă curentă și fără baie.
Părinții își creșteau cu greu copiii, neavând un loc de muncă si
un venit asigurat, ani de zile au supraviețuit din alocațiile
copiilor și ajutoarele sociale.
La începutul lui 2017, tatăl copiilor s-a angajat la o brutărie, iar
mama avea grijă de cei mai mici dintre copii (de unu și trei ani).
Relațiile cu vecinii erau destul de tensionate. Copiii veneau la
programele fundației, dar deseori erau agitați, le era dificil să se
integreze în grup, erau mereu obosiți, se îmbolnăveau des.
Familia a primit în mai multe rânduri ajutoare din partea
fundației - haine, încălțăminte, pătuț pentru cel mic, un cărucior,
bani și medicamente.
Familiile ale căror copii frecventează programele Fundației
Veritas sunt vizitate la domiciliu de trei ori pe an, părinții pot
participa la diverse cursuri oferite de fundație. În urma unor
ședințe de consiliere, cei doi părinți, care nu erau căsătoriți, au
realizat cât de important este, atât pentru copii, cât și pentru ei,
să se căsătorească și să meargă la biserică.
După ce s-au căsătorit, tatăl a făcut toate demersurile necesare
la primărie pentru a obține o locuință cu două camere, cu
bucătărie, baie și încălzire centrală. La scurt timp după ce s-au
mutat, copiii s-au împrietenit cu semenii lor din vecini, fiind
acceptați de către aceștia. Condițiile de trai s-au îmbunătățit
considerabil, având un impact pozitiv asupra familiei. Pentru a
putea face față cheltuielilor curente, mama a fost nevoită să se
angajeze și acum e vânzătoare la un magazine alimentar.
Chiar dacă stau departe de școală și de Fundația Veritas,
părinții îi încurajează pe copii să meargă la grădiniță, la școală
și la programele fundației. Mama ne-a mărturisit cât de mult sau schimbat copiii în bine și cât de multe lucruri noi au învățat
aici. Acum pot interacționa mult mai bine cu copii de vârsta lor,
au un comportament mult mai bun și rezultate bune la școală.
Programul pentru copii al Fundației Veritas are opt angajați care
oferă servicii profesionale pentru 25 de copii de grădiniță și 70
de copii din cadrul programului after school.
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Dorothy Tarrant – 25 de ani dăruiți cu generozitate și
pasiune
Foști și actuali angajați, prieteni pentru o viață, s-au adunat în 14
septembrie la o petrecere-surpriză pentru Doamna Dorothy
Tarrant, sărbătorind astfel 25 de ani de când și-a început
activitatea în România. Dorothy a venit în 1993 pentru a iniția
programul Romanian Studies Program la București. Doi ani mai
târziu, a mutat programul la Sighișoara unde, de-a lungul anilor,
mai mult de 500 de studenți americani au petrecut un semestru
în cadrul programelor fundației Veritas.
În 2001, Veritas a devenit organizație neguvernamentală, iar lui
Dorothy, în mod firesc, i-a revenit funcția de Director Executiv,
ceea ce în timp, s-a dovedit a fi mai mult o chemare, o vocație
decât o funcție. Numele fundației vine din Latina, Veritas
Dorothy purtând bluza
înseamnă adevăr și a fost ales pentru a identifica fundația cu un
tradițională românească care i-a grup de oameni care îl caută pe Iisus Hristos în viețile lor, știind
fost dată de personalul Veritas. că El este Calea, Adevărul și Viața.
Despre cei 25 de ani, Dorothy ne-a mărturisit:
“Când, în 1993, am acceptat să însoțesc primul
grup de studenți în România, nu bănuiam că
planul lui Dumnezeu era să-mi petrec o bună parte
din viață în România. La început, condițiile de trai
erau dificile, și am învățat să mă încred cel mai
mult în grija lui Dumnezeu. El mi-a deschis uși și
mi-a adus oameni minunați în cale, demonstrînd
astfel dragostea lui pentru oamenii din Sighișoara.
Este un privilegiu pentru mine să văd cum a
crescut fundația în acești ani și cum oferă ajutor și
speranță pentru atât de mulți oameni.”
Acum Dorothy locuiește în Edinburgh, Scoția,
aproape de familie. Este la fel de activă precum o
știm - oferă meditații de limba engleză pentru
imigranți, merge la ore de limba arabă la
universitate, face voluntariat într-un parc din
apropierea casei și este membru al bisericii din
oraș. Continuă să prezideze consiliul director al
Fundației Veritas, ține legătura cu noi prin vizite de
câteva ori pe an, prin e-mail, dar mai mult decât
atât, rugându-se ca lucrarea Veritas să meargă
mai departe.
Suntem recunoscători că Dorothy a ascultat
chemarea lui Dumnezeu de a veni în România. A
influențat și a schimbat multe vieți de-a lungul
anilor, iar Sighișoara a avut de câștigat imens de
pe urma muncii Domniei Sale. Vă spunem un
sincer MULȚUMESC PENTRU TOT, DRAGA
NOASTRĂ DOROTHY!

Petra și Dorothy

Ziua ușilor deschise
Ca în fiecare an, la începutul lunii septembrie,
Fundația Veritas își deschide ușile pentru cei care
doresc să ne cunoască mai bine. Pe 13
septembrie, aproape 250 de copii și adulți au
vizitat sediul fundației. Deliciile culinare,
activitățile distractive, oferite contra unui preț
simbolic, au generat în jur de 4000 de lei, bani
care au o destinație specială – programul Kids
Club, unde vor fi acoperite mai multe nevoi – o
stație de sunet, jaluzele, două mingi de fotbal,
acoperirea cheltuielilor de transport pentru copiii
romi care locuiesc mai departe de oraș.

Excursia la Brașov
Pe 10 octombrie, membrii grupului de suport pentru persoanele cu
nevoi speciale, însoțiți de Emese Kiss și Antonia Bertalan, au mers în
excursie la Brașov, unde au vizitat Piața Sfatului, Biserica Neagră, și
bineînțeles, au admirat peisajul superb de toamnă urcând cu telecabina
până în Poiană. A fost o minunată ocazie pentru membrii grupului să
socializeze, să ia o pauză de la rutina zilnică, să se bucure de timpul
petrecut împreună. Toți au fost atât de încântați de excursie că deja se
gândesc la următoarea ieșire de acest fel. Menționăm că excursia a
fost posibilă cu suportul financiar al Primăriei municipiului Sighișoara
prin intermediul proiectului “Împreună de 20 de ani!”
Ziua Recoltei a fost sărbătorită pe 20
octombrie la sediul Fundației Veritas.
Beneficiarii celor trei cluburi pentru
persoane în vârstă au adus gustări
delicioase, iar cei de la Clubul pentru
persoane cu nevoi speciale și copiii
de la Kids Club i-au încântat cu un
program artistic. Toți s-au bucurat să
fie împreună și să participe la un
atelier de lucru manual.
Doi angajați ai Missio International, însoțiți de prietenii lor,
au vizitat Fundația Veritas la sfârșitul lunii octombrie.
Missio International este una dintre agențiile care
gestionează donațiile din SUA către Fundația Veritas.
Oaspeții noștri ne sunt de mare ajutor de fiecare dată, se
implică acolo unde este nevoie – fie că e vorba de idei noi
despre cum am putea folosi mijloacele media, de momente
devoționale sau de vopsirea lemnăriei de pe terasă. Le
mulțumim pentru tot ce au făcut în acele zile, apreciem
enorm contribuția lor și susținerea plină de entuziasm a
lucrării Veritas. Noi, angajații Veritas, am primit încurajări,
gânduri bune și ne-am bucurat mult de vizita lor.

Nevoia unui microbuz

Personalul Veritas în team-building la Paltinis, în
octombrie. Mulțumim lui Lois Rosenberry pentru
că a făcut această activitate posibilă.

Așa cum am menționat și în ediția de primăvară,
avem nevoie de bani pentru achiziționarea unui
microbuz care să servească beneficiarii
programelor pentru persoane cu nevoi speciale,
pentru persoane în vârstă și pentru copii. Avem
suma de 4,100 dolari SUA, iar costul estimat e
de 40.000 dolari SUA. Este o achiziție absolut
necesară pentru majoritatea beneficiarilor
programelor noastre. Orice donație e mai mult
decât binevenită.
Cum poți dona?
Este sfârșit de an și e un timp potrivit să ne
gândim la donațiile care se pot face în această
perioadă. Mizăm pe donația ta pentru a putea
continua lucrarea Veritas. Pentru informații
despre cum poți contribui la această lucrare,
accesează:
https://veritas.ro/implica-te-si-tu/donatii/?lang=ro
Donația ta contează! Mulțumim mult pentru
generozitate!

Ne rugăm neîncetat

Un accident teribil
Herta Cioanta sau tanti Imi, cum o
cunoșteau toti, a decedat în urma unui
accident rutier, în drum spre serviciu, la ora
6 dimineața, în data de 20 septembrie. Imi
era cea care, timp de 15 ani, a copt
prăjituri, plăcinte și alte deserturi delicioase
pentru cofetăria ProVeritas. Imi a fost un
om minunat, o colegă fidelă, o prietenă
adevărată pentru multi dintre cei care o
cunoșteau. Maria, fiica lui tanti Imi a lucrat
și ea la Veritas aproape 10 ani, chiar din
primii ani de activitate ai fundației. Toti
suntem profund marcați de dispariția subită
a lui tanti Imi care ne va lipsi enorm. Vom fi
deosebit de recunoscători tuturor celor
care se roagă în continuare pentru Imi,
pentru familia ei, dar și pentru colegele de
la International Café pentru care Imi a fost
mai multe decât o colegă.

Trimitem lunar e-mail-uri de informare despre
activitățile Fundației Veritas, despre cererile de
rugăciune pentru angajații și beneficiarii noștri.
Pentru a primi e-mail-urile noastre, scrie pe
adresa: Veritas@veritas.ro cu titlul Constant
Contact.
Te asigurăm că adresa ta de e-mail va fi folosită
doar pentru a ține legătura cu Fundația Veritas.
Poți accesa oricând butonul Dezabonare dacă
nu mai vrei să primești e-mailurile noastre.
Pentru a afla mai multe despre noi, ne poți vizita
pagina web: www.veritas.ro
Dacă îți place ce facem, da-ne un Like pe:
www.facebook.com/VeritasSighisoara

