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Dragi prieteni, 

 

Odată cu sosirea primelor mame, viața la Casa Mitspa a 
devenit deopotrivă provocatoare și emoționantă. Mulțumită 
generozității voastre, din luna Septembrie 2018 și 
până acum, am reușit să găzduim 6 mame și 9 copii. Trei 
mame împreună cu cei trei copii ai lor încă se află cu noi la 
Casa Mitspa. Una dintre ele este însărcinată, urmând să 
nască în luna Aprilie.  
 
Suntem încă în legătură permanentă și cu mamele care au 
părăsit deja Casa Mitspa, continuând să le oferim încurajare 
și suport. Dan, primul nostru bebeluș, se află acum acasă 
împreună cu ambii părinți după ce aceștia au participat la 
consiliere de familie. Ne bucurăm nespus de mult de impactul 
pe care l-ați avut în viețile acestor oameni, prin ajutorul 
vostru oferit Casei Mitspa. 
 
În newsletterul nostru din luna Octombrie, v-am cerut ajutorul 
cu privire la fondurile necesare instalării unui sistem de 
alarmă în casă. Un cor de Gospel din Franța a răspuns 
imediat apelului nostru oferindu-ne suport atât pentru 
instalarea camerelor video, cât și pentru instalarea unui 
video-interfon la ușa principală. Ne bucurăm să putem oferi 
acest nivel suplimentar de siguranța familiilor care se află în 
grija noastră.  
 

https://mailchi.mp/e72d934cc3fc/nouti-la-casa-mitspa?e=3e4726a46e


 

Vă mulțumim pentru rugăciunile și sprijinul vostru. Nu am fi 
putut face toate acestea fără voi.  
 
Cu o inimă recunoscătoare, 

 
Alexia Coleman 

 

  

"Nu ca mine!" 

 

Pe când Oana avea 13 ani, condițiile în care locuia au fost 

considerate ca fiind necorespunzătoare, iar ea a fost 

mutată împreuna cu șase frați ai ei într-un centru de 

plasament. Când au descoperit că Oana este 

însărcinată, a urmat transferul ei într-un centru pentru 

femei în situație de criză în așteptarea găsirii unui centru 

maternal potrivit. Când acel centru maternal a fost închis 

Oana, împreună cu Lavinia, fiica ei de 5 luni, au ajuns la 

Casa Mitspa. Unica ei dorință era ca la vârsta de 18 ani, 

să se întoarcă împreună cu Lavinia la mama ei.  

 

După câteva săptămâni, Oana a început să își schimbe 

mentalitatea și  să insiste ca Lavinia să poată merge la 

grădiniță odată cu împlinirea vârstei de 2 ani. “Vreau ca ea 

să învețe să scrie și să citească, nu ca mine!” Oana nu a 

învățat niciodată să scrie și să citească.    

  



 

 

După ce a petrecut două luni la Casa Mitspa, a început 

să se gândească la viitorul Laviniei spunând cu hotărâre: 

Nu vreau sa mă întorc să locuiesc cu mama când voi 

împlini 18 ani. Condițiile de la țară nu sunt potrivite pentru 

Lavinia. Va învăța să se bată cu alți copii. Nu va merge la 

școală acolo și condițiile nu sunt bune pentru ea. Vreau 

să îmi găsesc o slujbă și să închiriez cu contract un 

apartament. Vreau că Lavinia să crească în condiții bune, 

nu ca mine.” 

  

Acum o săptămâna mama Laviniei a intrat în programul 

“Școala a două șansă”. Vrea să învețe să scrie și 



să citească. Are nevoie de multe încurajări, fiindu-i greu 

să se concentreze și să facă atâtea eforturi la școală când 

e totul nou pentru ea.  

  

 

 

Cu toate acestea Lavinia i-a oferit un nou scop și Oana știe 

acum că eforturile ei îi vor oferi Laviniei mai multe 

oportunități, un viitor plin de speranță. De aceea e hotărâtă 

să finalizeze aceste studii cu ajutorul nostru și 

este determinată  să îi ofere un viitor mai bun fiicei ei. 

 

Vă mulțumim că ne ajutați să fim alături de Oana și să 

îndeplinim nevoile ei de bază. Siguranța zilei de mâine 

alungă teama, permițându-i Oanei să se concentreze pe 



 

studii. Primul pas din cei pe care Casa Mitspa îi va face 

împreună este de a ne asigura că este echipată 

corespunzător pentru a putea avea grijă de ea și de Lavinia 

în viitor . 

 

 

 

Nevoile actuale 

• 165 

Ron Scutece/Copil/Lună 

• 275 Ron Hrană/Mamă/Lună 

• 237 Ron Lapte praf ( Pentru 

mamele care nu pot alăpta) 

• 855 Ron Asigurarea anuală 

a casei 

• 208 Ron Asigurarea 

medicală/Mamă/Lună 

Ajutorul vostru pentru acoperirea 

acestor nevoi constante ajută 

Casa Mitspa să ofere o îngrijire de 

calitate pentru a întâmpina nevoile 

de bază ale fiecărei familii. 

  

Motive de rugăciune 

• Perseverență la 

școală pentru Oana 

• O naștere ușoară pentru 

mama care e însărcinată  

• Pace și speranță pentru 

mamele noastre 

• Înțelepciune pentru mamele 

noastre cu privire la 

deciziile de viitor care le 

stau înainte 

• Deschidere pentru ședințele 

de consiliere familială  

• Sănătate pentru mame, 

copii și membrii echipei 

• Dezvoltarea echipei 

  

 

100 de donatori cu 20 € 

  

http://www.casamitspa.com/ro/doneaza/


 

Donațiile lunare ne permit să facem planuri de viitor și să asigurăm îngrijire 

constantă pentru fiecare mamă și copil. În luna Noiembrie i-am rugat pe prietenii 

noștri din Elveția, Franța și Germania să se implice lunar astfel că până acum am 

reușit să avem 40 de promisiuni de donații lunare în valoare de 20 €. 

 

Vrei să iei și tu în calcul posibilitatea de a dona lunar (25, 50, 75 sau 100 de 

Ron) ajutându-ne astfel să ne atingem ținta de 100 de donații lunare până in Iunie 

2019?  

 

Acești 2000 € pe lună asigură adăpost și hrană pentru șase femei împreuna cu 

copiii lor la Casa Mitspa. 

  

  

 

 

  

 

Casa Mitspa este un partenariat între Missio Link International și European Christian Mission. 

 

 

 

 
  

http://www.casamitspa.com/ro/doneaza/
http://www.casamitspa.com/ro/doneaza/
https://mli.ro/sper/en/
https://www.ecmi.org/
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