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Veritas în perioada pandemiei
Pe data de 12 martie, prin Ordonanția Veritas a de Urgenția Veritas ă emisă de Guvernul
României toate șoaracoliledin România șoarai-au închis porția Veritas ile ceea ce a dus la
stoparea activitatii noastre ca ONG. Personalul șoarai-a luat ini ția Veritas ial zile de
concediu iar apoi a putut primi beneficii guvernamentale –somaj tehnic
până pe data de 30 mai. Între timp au fost emise noi ordonan ția Veritas e de la
guvern care indică faptul că șoaracolile nu se vor deschide până în 15
septembrie. Aceasta presupune o incertitidine legata de redeschiderea
centrului nostru.
Cu toate acestea, păstrăm legătura cu clienția Veritas ii noșoaratri. Directorii de programe
Dorina, Helga, Felicia șoarai Melania au sunat asistatii cel puția Veritas in o dată pe
săptămână pentru a ția Veritas ine legătura cu ei. Casey de asemenea a
interacția Veritas ionat șoarai prin apeluri video cu adolescenția Veritas ii din programul “It Takes
Courage”. Pentru vârstnici, apelurile telefonice au fost foarte încurajatoare.
Membrii clubului de vârstnici din Bărăgan au tinut legatura telefonic si s-au
incurajat reciproc. Atunci cand au avut nevoie de medicamente sau
diverse cumpărături au apelat la vecini si prieteni. Helga spune că
beneficiarilor Centrului de zi pentru persoane cu nevoile speciale le este
dor si le lipseste timpul petrecut la Veritas. Unora le este foarte greu sa
inteleaga limitarile impuse. În timp ce regulile permiteau plimbările,
părinția Veritas ilor le era frică de o eventuala imbolnavire
În data de 28 aprilie, treizeci șoarai șoaraapte de familii asistate in cadrul
programelor Fundația Veritas iei Veritas ( Centrul de Zi pentru copii șoarai adolescen ția Veritas ii)
au primit pachete cu produse alimentare. Acest lucru a fost posibil din
donația Veritas ii, astfel încat fiecare familie a primit 25 kg de mâncare șoarai detergent.
Produsele alimentare includeau : ulei, paste, făină, zahăr, făină de porumb,
orez, margarină, pateu, conserve de carne, mazăre, fasole șoarai suc de ro șoaraii.
Treisprezece pachete cu alimente au fost livrate direct la domiciliul
beneficiarilor. Celelalte 24 de familii au venit în perioade eșoaraalonate de timp
pentru a-șoarai primi pachetul prin intermediul Petrei șoarai al Dorinei.
Una dintre familii a spus: „Mulția Veritas umim din adâncul inimilor noastre!” O alta a
spus că ultimul venit pe care l-a primit a fost acum o lună șoarai de atunci nu au
dispus de bani pentru mâncare. De asemenea familiile șoarai-au exprimat
îngrijorarea cu privire la lipsa copiilor lor de la șoaracoală. Unii copii nu dispun
de tehnologia necesară penru a participa la cursuri on-line.
La începutul lunii aprilie, fiecare familie a primit câte 15 kg de cartofi, lucru
posibil prin Programul de sponsorizare “Nazarene Child Sponsorship”.
Câția Veritas iva dintre angajația Veritas i au fost atât de impresiona ția Veritas i de nevoile clien ția Veritas ilor încât
au cumpărat pe cont propriu alimente de bază pentru ace șoaratia.
După cum putem anticipa, șoarai pe perioada celor patru luni cât programele
fundația Veritas iei nu vor funcția Veritas iona, nevoia de alimente a familiilor va exista. Când
programele sunt active, clienția Veritas ii primesc o masa caldă zilnic, ceea ce acum
nu este posibil. Vom continua să cumpărăm șoarai să distribuim alimente în
limita fondurilor de care dispunem șoarai în lunile următoare.

Dorina inmânând unei
mame pachetul cu
mâncare

Alimente cumpărate
din donații

Vă mulțumim și ne luăm la revedereumim și ne luăm la revederei ne luăm la revedere
În această vară, personalul Fundatiei Veritas î șoarai va lua rămas bun de la Roberta Bustin, misionară voluntară a
Bisericii Nazarinene, care șoarai-a dedicat 23 de ani din viația Veritas a ei oamenilor din Sighi șoaraoara si Tigmandru. Roberta se
va întoarce acasa la familia ei din Arkansas.

Roberta șoarai Petra

Un mic dejun în stil Arkansas
cu colaboratorii

Roberta împărtășoaraind
dragostea ei pentru șoaratiinția Veritas ă
copiilor din programele Veritas

Munca Robertei s-a extins cu mult peste granitele fundatiei, dar a fost o parte importantă a familiei Veritas de-a
lungul anilor. Iată câteva dintre modalităția Veritas ile prin care a participat la activitatea fundatiei:
·

În calitate de membru al Consiliului Director a servit Veritas cu sfaturi în ția Veritas elepte, din 2001 până în 2020,
ajutându-ne să rămânem fideli misiunii noastre.

·

A fost un capelan neoficial, un model șoarai prieten al personalului funda ția Veritas iei șoarai al voluntarilor

·

A participat cu regularitate la devotionalele de vineri dimineata cu personalul. Învă ția Veritas ăturile ei clare din
Biblie au fost întotdeauna încurajatoare șoarai apreciate

·

A predat șoaratiinția Veritas a mediului studenția Veritas ilor universitari șoarai lecția Veritas ii de șoaratiinția Veritas ă pentru adolescen ția Veritas i șoarai copii

·

A tinut devotionale șoarai a interacția Veritas ionat cu membrii cluburilor de vârstnici

·

A pus la dispozitie multe din resursele personale chiar si propria masina de fiecare data când a fost
nevoie pentru a ajuta la deplasarea persoanelor cu nevoi speciale, a vârstnicilor,a copiilor - în excursii,
tabere, a personalului în team building-uri.

·

A ajutat oriunde a fost nevoie pentru buna desfasurare a evenimentelor Veritas

·

A susția Veritas inut financiar în mod regulat Veritas din fonduri personale

·

A găzduit personalul pentru mic dejunuri în stil Arkansas

·

A gazduit echipe de vizitatori, asigurând transportul șoarai a ajutat voluntarii pe termen lung să se
stabilească în Sighișoaraoara

·

A găzduit mese de seară săptămânale pentru studen ția Veritas ii din RSP șoarai a condus momente devo ția Veritas ionale cu
aceșoaratia

·

A condus excursii pe teren șoarai drumeția Veritas ii șoarai a împărtășoarait iubirea ei pentru natură.

Petra spune, “Roberta este un mănunchi de calită ția Veritas i – nu pot
scrie doar un lucru despre ea. Dă dovadă de răbdare,
umanitate, bunătate, empatie, tărie, voie bună șoarai
seninătate. Credinția Veritas a ei puternică șoarai dragostea ei pentru
Dumnezeu șoarai oameni au demonstrat tuturor cum este să fii
un ucenic al lui Iisus. ”
Dorothy Tarrant scrie: „Eram în Sighișoaraoara de doi ani șoarai mam rugat ca Dumnezeu să trimită un partener în slujire, un
suflet animat de aceeasi chemare-de a ajuta oamenii si
care să se angajeze pe termen lung. Dumnezeu a trimis-o
pe Roberta. Ea a ția Veritas inut foarte mult să predea, să predice șoarai
să aibă grijă de oameni, dar s-a bucurat de orice ocazie de
a iesi in natura sau de o călătorie pentru a descoperi o
nouă parte a României. O mare parte din ceea ce a făcut
Roberta pentru Veritas a fost în spatele scenei, dar de-a
lungul anilor, toția Veritas i cei din echipa fundatiei au în ția Veritas eles ce
înseamnă să fi un ucenic al lui Iisu avand-o ca model pe
Roberta. ”
Ne va lipsi prezenția Veritas a reconfortantă a Robertei șoarai grija ei plină
de dragoste pentru întreg personalul șoarai pentru asistati. Știmtim
că va continua să se roage pentru noi din Arkansas. Îi
dorim binecuvântarea lui Dumnezeu pe măsură ce începe
această nouă fază a vieția Veritas ii sale.

Pe terasa lui Dorothy

Studentă germană la Sighisoara
Rilona Puppe a venit la Veritas din Bochum, Germania. Este studentă la asisten ția Veritas ă
socială în „Fachhochschule in Munster” șoarai îșoarai pregăteșoarate lucrarea de licen ția Veritas ă. Rilona
a venit în România pentru prima dată în urmă cu 10 ani, iar inima ei a rămas aici.
Din această cauză, când a avut șoaraansa de a-șoarai face practica în asisten ția Veritas ă socială, a
aplicat la Veritas.
Din februarie până la jumătatea lunii martie, Rilona a lucrat în cadrul programelor „It
Takes Courage”, Clubul pentru copii din Tigmandru, cu grupul de tineri din biserica
Nazarineana din Sighișoaraoara șoarai cu elevii clasei a treia de la șoaracoala germană din
Sighișoaraoara.I-a plăcut foarte mult programul It Takes Courage, dorin ția Veritas a ei fiind aceea
de a lucra cu tinerii în viitor.
Pe perioada pandemiei Rilona a rămas la Sighișoaraoara locuind cu o familie gazdă .Ea
sprijina deseori micile proiecte ale fundatiei cat si cele ale comunitatii. Suntem
recunoscători pentru ajutorul, flexibilitatea șoarai dorin ția Veritas a ei de a învăția Veritas a limba română. Îi
dorim toate cele bune in viitoarea ei activitate din Germania.

Centrul familial, Mansarda
În timp ce prioritatea în această perioadă o constituie
clienția Veritas ii noșoaratri, activitatea de amenajare a continuat la
mansarda Centrului Veritas. Peretii despartitori au fost
ridicația Veritas i, iar cea mai mare parte a acoperișoaraului a fost
înlocuită după descoperirea unei scurgeri la acoperis șoarai a
structurii de lemn putrezite. Proiecte următoare: zugravit,
ușoarai, băi șoarai podele. Am sperat să fie finalizate lucrarile în
primăvara acestui an. Cu toate acestea
suntem
recunoscători că echipa de constructori poate continua să
lucreze si pe perioada crizei.

Casa de pe Stâncă - noutati
Consiliul Director al fundatiei a luat o decizie majoră în
toamnă, aceea de a închiria Casa de pe Stâncă. Mark Tudose,
care deția Veritas ine șoarai administrează două magazine de artizanat din
cetate (unul în subsolul Casei de pe Stâncă) a propus să
transforme cele trei etaje superioare ale clădirii într-un Muzeu
al lingurii. Mark a învăția Veritas at arta de a sculpta linguri de lemn de la
bunicul său șoarai a început să strângă linguri de lemn sculptate din
întreaga lume. El are multe idei creative despre cum să le
prezinte șoarai doreșoarate să facă din acest muzeu o atractie de „ne
ratat” pentru turișoaratii din Sighișoaraoara. Planul va fi întârziat din
cauza pandemiei, dar anticipăm că la anul va fi deschis
publicului.
Această decizie a afectat programele educația Veritas ionale ale fundația Veritas iei
care de la achiziția Veritas ionarea Casei de pe Stâncă s-au desfă șoaraurat
în această clădire. În prezent programele educationale pentru
adolescenția Veritas i presupun: It Takes Courage, Chai and Chat șoarai
taberele de engleză. Aceste programe se vor ția Veritas ine de acum la
Centrul Veritas. International Café va continua să funcția Veritas ioneze
la parterul Casei de pe Stâncă.

Casey Bloom (ția Veritas inând tortul) cu
adolescenția Veritas ii din cadrul programului
“ It Takes Courage 2.0.” Casey,
voluntară a Bisericii Nazarinene,
preia acum conducerea acestor
programe, deoarece Adela
Hermann este în concediu de
creșoaratere a copilului.

Cum putețumim și ne luăm la revederei ajuta?
Ce facem pentru personalul nostru în următoarele patru luni? Cum continuăm să ne deservim clien ția Veritas ii? Acestea
sunt întrebări serioase pentru noi în următoarele săptămâni șoarai luni. Vă rugăm să vă ruga ția Veritas i pentru Petra șoarai
echipa de conducere, în timp ce iau decizii cît șoarai pentru clien ția Veritas i șoarai personalul nostru, pe măsură ce continuă să
se confrunte cu repercursiunile pandemiei.
Viitorul este incert pentru Veritas. Mai avem patru luni de finan ția Veritas are din subven ția Veritas ia UE, care a fost în vigoare în
ultimii trei ani. Deșoarai Petra a solicitat unele subven ția Veritas ii suplimentare, nu șoaratim, deocamdată, de unde vor veni
finanția Veritas ările noastre. Vă rugăm să luația Veritas i în considerare modul în care pute ția Veritas i contribui la Veritas, astfel încât
programele noastre să poată continua șoarai pentru a putea oferi hrană familiilor clien ția Veritas ilor no șoaratri în lunile de vară.

Aflația Veritas i despre cum puteția Veritas i dona, accesând http://veritas.ro/implica-te-situ/donatii/?lang=ro
Vă mulția Veritas umim!
Vizitează site-ul fundația Veritas iei: www.veritas.ro
Dă “Like” pe pagina noastră de Facebook: www.facebook.com/VeritasSighisoara

