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Sighisoara, Romania
Veritas adoptă o nouă declarație Viziunea noastră Ne
de misiune și viziune
dorim ca Sighișoara să devină
o comunitate bazată pe:
La sfârșitul lui octombrie, în urma unor sedințe
de consiliu, s-a adoptat o nouă declarațe de
misiune pentru Fundația Veritas. Chiar dacă
noua formula e mai scurtă, misiunea fundației
rămâne neschimbată.

Misiunea noastră: Fundația Veritas este o
organizație creștin-ecumenică care oferă servicii
educaționale și sociale care urmareste
producerea unei schimbari pozitive în viețile
oamenilor din Sighișoara.

Retragerea
fondatorului
Fundației Veritas și
Președintelui
Consiliului Director

Doamna Dorothy Tarrant s-a mutat acum ceva timp în Scoția, motiv pentru
care s-a retras din funcția de președinte al Consiliului Director . Rolul
doamnei Dorothy este preluat, pentru următorii doi ani, de Sheri Hartzler,
voluntara din SUA. Sheri locuiește de cinci ani în Sighișoara, iar în ultimii trei
ani a fost membru activ al Consiliului Director.
S-au operat schimbări și în structura Consiliului Director. Sheri, împreună cu
Josh Herndon, superintendentul pentru Biserica Nazarineanului din
România, vor constitui consiliul executiv, lucrând împreună cu Petronia Popa,
directorul executiv al fundației. Ceilalți membri ai consiliului vor avea rolul de
consultanți pentru consiliul executiv. De asemenea, Anamaria Goga se va
implica mai mult, lucrând îndeaproape cu Sheri și Josh. Toate aceste
schimbări se datorează și faptului că Roberta Bustin, a decis să se
reîntoarcă în Arkansas, SUA în primăvara anului viitor.
Dorothy va continua să lucreze în consiliul consultativ al fundației.
Vă încurajăm să faceți o donație în onoarea lui Dorothy, ca o modalitate
de a-i mulțumi pentru contribuția Domniei Sale la activitatea fundației în
ultimii 20 de ani. Dorothy a venit la Sigișoara în 1995, iar de atunci, prin
toată activitatea desfășurată la fundație, a reușit să aducă schimbări
semnificative în viața comunității din Sighișoara. Să-i fim recunoscători lui
Dorothy pentru tot ce a făcut în acești ani cu multă pasiune și dăruire.
Gândurile de recunoștință și mulțumire, însoțite de donații în bani sunt mai
mult decât binevenite. Aflați despre cum puteți dona, accesând
http://veritas.ro/implica-te-si-tu/donatii/?lang=ro
Noi privim cu încredere spre următorii 20 de ani în care Fundația Veritas va
avea un rol semnificativ în comunitatea Sighișoreană. Apreciem foarte mult
donatiile si rugaciunile dumneavoastra pentru noi!

Colegi noi – răspunsuri la rugăciuni
Recent, trei noi colegi s-au alăturat echipei Veritas. Vedem venirea lor ca pe un răspuns la rugăciunile noastre
ca Domnul să aducă oamnenii potriviți pentru lucrarea Sa. Colegii, dar în special beneficiarii Clubului
persoanelor în vârstă și ai celui cu nevoi speciale le-au întâmpinat cu mare bucurie pe Helga și Felicia, salutând
cu entuziasm dăruirea pentru munca pe care o fac și pentru felul în care își împărtășesc credința. Chiar dacă e
doar la început, Krisztina, cea de a treia colegă, ne copleșește pe toți cu energia și spiritul ei tineresc.

Felicia Hantau a venit în luna aprilie a acestui an și este
responsabilă de activitatea clubului de la Family Center și a
celui din Bărăgan. Fiecare grup se întâlnește dimineața, de
două ori pe săptămână. După masa, Felicia o ajută pe Helga la
programul pentru persoanele cu nevoi speciale. Înainte de a
veni la Veritas, Felicia a lucrat ca și controlor de calitate la o
fabrică de confecții. Felicia este încântată să lucreze cu
persoanlele în vârstă pentru că își dorea demult să aibă un loc
de muncă în care ar putea ajuta oamenii. În timpul liber, Felicia
adoră să citească, să facă dulciuri și să-și vadă prietenii. Felicia
este căsătorită și are doi copii adulți.

Helga Cotoarba-Kloosterman este logoped. Helga lucreaza part-time la
Clubul pentru persoane cu nevoi speciale, dar în timplul liber predă limba
olandeză on-line. Helga apreciază mut relația pe care o are cu acest grup
și mărturisește că învață mereu de la cei cu care lucrează. Helga este
olandeză, stabilindu-se la Sighișoara în 1997, după ce s-a căsătorit cu un
roman. Tot atunci, cuplul a început o lucrare pentru copiii și biserica din
Valchid, activitate ce continua și azi. Helga are opt copii.

Krisztina Majlat este cea mai tânără membră a echipei Veritas
și lucrează la bucătărie din octombrie. Rolul ei este de ajutor de
bucătar și ingrijitoare. Kristztina a absolvit liceul in 2016. Visul
ei e să devină bucătar și să fie o mama bună pentru gemenii ei
de numai doi ani, fiindu-le exemplu în toate. Krisztina i-a luat pe
cei mici în retreat, zile în care copilașii au avut o mulțime de
“bunici și mătuși” care i-au răsfățat cu atenția lor.

S-a închis programul pentru grădiniță
Decizia de a închide programul grădiniței a fost luată în septembrie. Chiar dacă acest program a ajutat mulți
copii să aibă un start mai ușor al școlii, părinții, uneori, nu văd utilitatea acestui program. Numărul de copii nu
era constant pentru a permite funcționarea programului. Un alt motiv a fost că momentan, Veritas nu dispune de
personal calificat pentru acest program. Copii au fost ajutați să meargă la alte grădinițe din Sighișoara și
sperăm, să fie fericiți acolo.

Am primit finanțare de la Clubul Y’s Men
Acum doi ani, am aplicat pentru o finanțare la organizația Y’s Men. Această organizație își are sediul în
Danemarca, dar membrii acesteia activează și în Sighișoara în cadrul unui club. Y’s Men International este o
organizație cu membri aparținând mai multor denominațiuni, dar care lucrează împreună, bazându-se pe
învățăturile lui Iisus Christos. Această organizație lucrează în parteneriat și cu susținerea YMCA, iar misiunea ei
este de a încerca prin lucrare activă să dezvolte, să încurajeze și să ofere leadership pentru a construi o lume
mai bună pentru toți oamenii.
Fundația Veritas a câștigat o finanțare în valoare de 26.000 de Euro pentru instalarea sistemului de încălzire la
mansarda Centrului Familial. Lucrările au fost demarate la 1 noiembrie prin amenajarea spațiului mansardei și
instalarea pompelor de căldură.
La spunem un imens mulțumesc Cluburilor Y’s Men pentru că, astfel, Centrul Familial devine un spațiu primitor
atât pentru angajați, cât și pentru beneficiarii noștri.

Clubul persoanelor cu nevoi speciale se mută în
noua clădire
Până de curând, Clubul pentru persoane cu nevoi speciale își
desfășura activitatea în două clădiri – cea numită “Sala de sport”
și o încăpere din clădirea “Monument Istoric”, pe care o împărțeau
cu unul din cluburile pentru persoanele vârstnice. În această
toamnă, s-a decis ca toate activitățile pentru Clubul persoanelor
cu nevoi speciale să se desfășoare în clădirea care servea ca
sală de sport. Clădirea este dotată cu o bucătărie, cu un spațiu cu
echipament pentru exerciții fizice, și un spațiu generos pentru
activități. Aici beneficiarii au posibilitatea să manevreze mult mai
ușor scaunele cu rotile. Helga Cortoarbă-Kloosterman ne-a
mărturisit că beneficiarii clubului simt că acest spațiu le aparține și
se comportă ca atare – aranjează spațiul pentru ceai/cafea, fac
ordine în bucătărie și se bucură din plin de ceea ce au. Suntem
recunoscători pentru un spațiu atât de generos și opțiunile de a-l
putea modifica așa încât acesta să răspundă nevoilor clubului.

Construcția continua
Suntem foarte recunoscători tuturor celor care au contribuit
la costurile construcției. Până la această oră s-a avansat
considerabil: avem structura de lemn, tavanul izolat, ușile
și geamurile exterioare instalate, departajările interioare
terminate, podelele terminate. Cu toate astea, suntem încă
în procesul obținerii autorizațiilor necesare, data fiind
statutul istoric al clădirii.
Chiar dacă uneori pare un process care nu se mai termină,
acum putem afirma că suntem în etapa finală a acestuia.
Așteptăm cu nerăbdare să vedem spațiile adiacente pentru
bibliotecă/ sala de rugăciune, contabilitate, un spațiu
securizat pentru păstratea arhivei, o sală de ședințe, o
bucătărie, băi, spații de birouri. Așteptăm în primăvara
anului viitor echipe de lucru care să ne ajute la zugrăvit și
la finalizarea lucrărilor.

Retreat la Păștiniș
Ediția aceasta nu ar fi fost completă fără o poză de la Păltiniș, locul atât de îndrăjit de toată echipa Veritas și
unde abia așteptăm să petrecem câteva zile împreună ca echipă în fiecare toamnă. Jonathan Phillips, misionar
al Bisericii Nazarineanului, a facilitat studiul după cartea lui Max Lucado “Asemenea lui Isus“ (“Just Like
Jesus”). Aceasta fiind și cartea pe care am studiat-o în cadrul devoționalelor de vineri ale echipei. Îi mulțumim,
pe această cale, lui Lois Rosenberry care a făcut posibil acest retreat.

Cum puteți dona?
Aflați despre cum puteți dona, accesând http://veritas.ro/implica-te-si-tu/donatii/?lang=ro Vă mulțumim!

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

