Veritas View
Sighisoara, Romania

Primăvară 2021

Actualizări ale programului și ale personalului
Pandemia a continuat să facă parte din viața noastră și aici, în
Sighișoara. Școlile au functionat on-line pentru majoritatea
lunilor de iarnă și au fost închise în luna aprilie. Unii dintre
angajații noștri și familiile lor au fost bolnavi de Covid, iar
personalul a continuat să lucreze 50% din normă, pentru a
scurta timpul petrecut cu clienții cât și cu colegii. Suntem
recunoscători că guvernul român a oferit asistență financiară
pentru a acoperi 75% din jumătatea de normă de muncă
suspendată. A fost un moment dificil, dar l-am simțit pe
Dumnezeu alături de noi. Sperăm ca anul acesta să putem oferi
o săptămână de tabără engleză și tabere de zi pentru
beneficiarii cluburilor noastre pe parcursul lunilor de vară.

Membrii Clubului de Vârstnici din Bărăgan
sărbătorind Ziua Internațională a Femeii

Chiar dacă școlile au fost închise în luna
aprilie, copiii s-au bucurat de timpul
petrecut la fundație, de masa caldă,
activități distractive, chiar și activități
comunitare. Au adunat dintr-o zonă verde
din apropierea fundației 16 saci de gunoi.

Membrii Centrului de Zi pentru Persoane cu Nevoi
speciale și-a continuat activitățile de-a lungul iernii și
primăverii. În imaginea aceasta ei se bucurau de masa de
Crăciun.

.Personalul lucrând împreună și descărcând opt paleți
cu haine dintr-un tir. Faptul că au găsit o cutie cu pălării
a făcut proiectul și mai distractiv. Echipa întreagă a
sărbătorit ziua femeii printr-o dimineață cu activități
amuzante care au inclus și un proiect de desen.

Mansarda de la Centrul Comunitar
Renovarea continuă la Centrul Comunitar,
unde noua zonă de la etaj este aproape gata
de ocupare. Recent au fost montate ușile și
o bucătărie mică, instalatorii au finisat băile,
electricienii au montat lampile și prizele, iar
podelele au fost șlefuite și refăcute. Buletinul
nostru informativ de toamnă va conține
imagini ale acestui spațiu și un raport despre
modul în care este utilizat. Urmăriți-ne
îndeaproape!

Microbuzul rosu
„Microbuzul roșu” cumpărat cu donații de la cititorii noștri
continuă să servească bine programele fundației. De luni
dimineata si pina joi dupa amiaza, Ghita se deplaseaza la
casele membrilor clubului pentru peroane cu dizabilitati si
ii transporta la si de la Centrul Comunitar acasa. Este
mult mai ușor acum pentru Ghita să-l aducă pe Alex în
microbuz în scaunul cu rotile! O altă utilizare a mașinii în
ultimele luni a fost mutarea mobilierului din Casa de pe
Stâncă din cetate, la Centrul Comunitar. La Casa de pe
Stâncă va funcționa un muzeu, astfel încât toate
documentele și mobilierul fundației a fost nevoie să le
mutăm. Mutarea acestora a fost făcută în etape și vom
termina de mutat totul până când veți primi acest buletin
informativ. Încă o dată, MULȚUMIRI celor care au făcut
posibilă achiziționarea acestei mașini indispensabile.
Sus: Dorin (voluntar) îl duce pe Alex în microbuz.
Jos: Daniel (dreapta) și Josh Herndon (Membru al
Consiliului Director) ajută la încărcarea cutiilor în mașină
pentru a fi mutate de la Casa de pe Stâncă la Centrul
Comunitar.

Ucenic din Clubul pentru adolescenți Veritas
Daniel a început să participe la programul Fundației Veritas
pentru adolescenți în urmă cu șase ani. El a fost încurajat să
participe la un atelier de sculptat linguri în lemn, condus de Mark
Tudose și a descoperit că are talent și interes pentru sculptură.
Mark a observat talentul lui Daniel și i-a oferit un loc de muncă.
În prezent, Daniel petrece patru sau cinci ore pe zi sculptând
linguri pentru magazinele lui Mark. Mark este foarte mulțumit de
munca lui Daniel și va afișa câteva linguri ale lui Daniel în noul
muzeu. Următorul vis al lui Mark este ca Daniel să învețe cât
mai mulți adolescenți acest meșteșug și să ofere și altora ocazia
de a avea un loc de muncă.

Casa de pe Stâncă
Fundația Veritas a achiziționat această clădire în 1998
pentru a servi drept centru educațional, de dezvoltare
comunitară și schimb intercultural. A fost construită pe locul
unei clădiri vechi, după ce marele incendiu din 1676 a
distrus trei sferturi din proprietățile din cetate. Casa a fost
probabil ocupată inițial de un meșter german și de familia și
ucenicii săi.
Este potrivit acum, după 20 de ani de utilizare pentru
activitățile educaționale Veritas, ca un meșter să folosească
din nou clădirea. Casa de pe Stâncă este proiectată unic și
oferă camere mari pe toate cele trei etaje pentru expunere.
Etajul superior al clădirii va fi folosit pentru ateliere pentru
turiști.
Voichița making coffee
Cafeneaua Internațională s-a deschis în 2002 la primul etaj
al clădirii, oferind cafea, ceai, produse de patiserie, plăcinte
de casă și multe altele. Acesta va continua să deservească
turiștii și vizitatorii muzeelor.
Muzeul este operat de Mark și Raluca Tudose, antreprenori
români care au creat cu succes două magazine de cadouri
în cetate. Unul dintre acestea se află în subsolul Casei de pe
Stâncă, deschis încă din 2012.
Ideea lor este aceea de a crea un muzeu de arte și meserii
populare din România. Una dintre atracțiile majore ale
muzeului vor fi lingurile sculptate în lemn. Mark însuși este
un cioplitor de linguri, învățând aceasta de la bunicul său.
Mark a adunat linguri din întreaga lume, expuse atractiv și
fiind însoțite de poveștile meșterilor care le-au realizat.
Unul dintre obiectivele lui Mark în deschiderea acestui
muzeu este să ajute meșteșugarii români să găsească o
soluție pentru munca lor. Magazinele sale de artizanat
comercializează în prezent doar obiecte de artizanat
fabricate în România. Acest muzeu va include, de
asemenea, munca unor meșteri numiți de UNESCO drept
„comoară vie”, o denumire pentru meșterii care nu mai
lucrează, dar care au fost recunoscuți pe parcursul vieții de
către Ministerul Culturii din România.
A continuat pe pagina următoare

Mark and Raluca

Casa de pe Stâncă
Muzeul se va concentra în principal pe linguri de lemn, dispuse
în trei zone:

•

Linguri tradiționale românești realizate de meșteri din România.
Fiecare artist va avea o expoziție bine stabilită, cu informații
personale pentru ca vizitatorii să îi poată contacta direct.

•

Linguri din tradițiile lumii. Deja au fost donate sau achiziționate
150 de colecții de linguri din opt țări.

•

Diferite tipuri de lemn din care sunt fabricate lingurile. Există cel
puțin 200 de tipuri de lemn utilizate în întreaga lume.

Scopul principal al acestui muzeu este de a trezi curiozitatea vizitatorului, de a-și îmbogăți cunoștințele cu
simboluri ancestrale explicate și de a-l ajuta să găsească un punct comun între culturile lumii.
Pe lângă lingurile care vor ocupa pereții, muzeul va adăposti exponate de piese de mobilier frumoase, lucrări
de artă și obiecte tradiționale, reprezentând multiculturalismul transilvănean.
Achiziționarea de bilete pentru muzeu și a produselor Cafenelei Internationale va susține funcționarea
programelor de asistență socială ale Fundației Veritas.
Îi felicităm pe Mark și Raluca pentru munca depusă pentru ca acest vis să devină realitate. Suntem
recunoscători pentru parteneriatul cu ei, pentru că astfel Casa de pe Stâncă va continua să fie un loc de
învățare și păstrare a tradițiilor.

Cereri de rugăciune
De la ultimul nostru buletin informativ, am reușit să ne menținem programele în desfășurare, chiar dacă mai
mulți angajați și membri ai familiilor noastre au avut Covid. Vă rugăm să continuați să vă rugați pentru
sănătate pentru clienții și personalul nostru.

Puteți ajuta
Povestea lui Daniel ne dă speranță și ilustrează faptul că programele fundației noastre pot face o mare
diferență în viața beneficiarilor noștri. Donațiile dvs. ne ajută să oferim programe precum atelierul lui Mark programe care pot schimba vieți. Mulțumim!
Resursele dumneavoastră financiare continuă să fie o mare binecuvântare pentru noi. Vă
mulțumim pentru grijă și pentru că împărțiți cu noi din ceea ce aveți!
Aflați despre cum puteți dona, accesând http://veritas.ro/implica-te-situ/donatii/?lang=ro
Vă mulțumim!
Vizitati website-ul nostru: www.veritas.ro
Dați-ne un like la pagina de facebook: www.facebook.com/VeritasSighisoara

