
Et børnehjem med hjerterum
- Velkommen til Casa Ioana!



Johanna må gøre noget!

Casa Ioanas gribende historie tager

sin begyndelse i England i 1993. En

uhelbredelig kræftsyg dame, Jo-

hanna, ser et BBC-program om for-

holdene på de rumænske børne-

hjem. Dengang var disse børnehjem

virkelig dårlige, fyldt med omsorgs-

svigtede børn med mange proble-

mer.

Johanna blev så stærkt berørt af

børnenes vilkår, at hun måtte gøre

noget! Men hun var ikke længere i

stand til selv at rejse, og hendes tid

her i denne verden var ved at ebbe

ud.

Enden på det blev, at hun testamen-

terede sin formue til, at der skulle

bygges et børnehjem i Rumænien,

hvor ingen børn skulle udsættes for

nedværdigende forhold med mangel

på kærlighed og omsorg.

Casa Ioana åbner

Den 1. marts 1994 blev "Casa Ioana"

åbnet. Johanna kom ikke til at opleve

denne dag. Hun var sovet ind. Men

flere af hendes nære venner kom og

så, hvad der var blevet gjort med

hendes penge. Børnehjemmet fik

navnet "Johannas hus" opkaldt

efter den engelske dame. Eller

på rumænsk: ”Casa Ioana”.

Siden børnehjemmets begyn-

delse er det nu tredje genera-

tion af børn, der har fået sit

hjem her.

Alina og Cristi spreder kær-

lighed

Casa Ioana ledes af Alina og

Cristi Dumbraveaunu. Børne-

hjemmet får ingen støtte fra

den rumænske stat men drives

udelukkende ved frivillige ga-

ver – hovedsageligt donationer, der

kommer fra udlandet.

Alina og Cristi driver også et omfat-

tende hjælpearbejde blandt omeg-

nens fattige familier. Hvor

omfattende dette hjælpearbejde

bliver, afhænger også af den hjælp

og den frivillige arbejdskraft, der bli-

ver sendt fra venner i udlandet.

Alina og Cristi med børnene på Casa Ioana



Mere hjerterum!

”Enten sender I tre af jeres børn til

et af statens børnehjem, eller og-

så må I sørge for at skaffe mere

plads til de 18 børn, som er her på

hjemmet.”

Den besked fik Alina og Cristi , da

de rumænske myndigheder for

tre år siden var på besøg. Selvom

de utvivlsomt har gjort et positivt

indtryk, kunne de ikke fravige

lovens krav om mindst seks kva-

dratmeter sove- og opholdsrum

pr. barn.

BBS har støttet opførslen af en ny

etage på børnehjemmet og en

stor lovpligtig brandtrappe. Til-

bygningen har faktisk givet mu-

lighed for at øge antallet af børn

til 21!

En assistent til Cristi

De senere år har vi støttet afløn-

ningen af en personlig assistent

til Cristi , som har en umenneske-

lig presset kalender. Det har bl.a.

frigivet ressourcer til, at Cristi har

kunnet håndtere et nyt bygge-

projekt.

En tilbygning der skaber håb!

Der er mere hjerterum end hus-

rum på Casa Ioana! Og Cristi og

Alina har længe drømt om flere

kvadratmeter – bl.a. til oplagring

af nødhjælp, et nyt køkken og en

lille studielejlighed.

I 2018 kom vi for alvor i gang med

dette byggeprojekt. Nu står kæl-

deren færdig. Den anvendes til

nødhjælpslager – til stor gavn for

områdets fattige familier.

Nu drømmer vi om anden etage.

Og tredje etage. Om nye hjerte-

rum. Og om nyt håb!

Det kan du læse om på næste

side.

Sådan har BBS støttet
Casa Ioana



Støt Casa Ioana

Støt via MobilePay på 48481. Modtagertekst: CASA IOANA.

Støt via din netbank: Kortart: 73 - kreditornr.: 81 82 21 74.

Mærk overførslen CASA IOANA.

Husk at skrive dit CPR-nummer, hvis du ønsker fradrag.

1. sal: Studiemiljø til fattige kristne studerende

Sammen drømmer vi om et godt og trygt kristent studiemiljø til

fattige studerende. Der findes landsbyer i det tyndt befolkede om-

råde, Botosani amt, hvor velbegavede unge pga. afstand og øko-

nomi, ikke får muligheden for at gå på gymnasium. Men med en

studielejlighed kan det lykkes. Det handler om uddannelse. Men

også om håb og udvikling i en af de fattigste pletter i Europa!

Estimeret behov: Ca. 450.000 kr.

Stuen: Nyt køkken og spisesal

Børnehjemmet trænger meget til flere kvadratmeter. Og særligt til

et køkken, som passer til de efterhånen mange børn.

Estimeret behov: ca. 775.000 kr. Evt. gårdsplads og port: ca. 75.000 kr.

Kælderen: Lager til nødhjælp

Med hjælp fra BBS' venner har vi allerede givet et solidt bidrag til

første etape: Kælderen, som nu fungerer som nødhjælpslager.

Vi er i mål! Evt. indretning mv.: ca. 50.000 kr.

Det drømmer vi om nu!
- Vil du være med?


