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Dragi prieteni, 

 

Ne bucurăm să vă anunțăm că de câteva luni, casa noastră 

este plină, pentru prima data din Septembrie 2018! 

 

Învățăm să lucrăm cu mame minore, cu mame care au copii cu 

nevoi speciale, și mame însărcinate cu câte doi copii fiecare. 

Avem o mămică care a venit foarte nesigură cu privire la 

abilitățile ei de a fi mamă, dar în cele din urmă a căpătat 

încredere în ea. Ne-a părăsit acum pentru a-și reuni familia . 

Între timp i-am urat bun venit unei noi mămici, împreună cu 

băiețelul ei, și foarte recent unei mămici însărcinate care ar 

trebui să nască un băiețel la sfârșitul lunii Iulie. Această 

mămică însărcinată este a douăzeci și una beneficiară (mămici 

și copii inclusiv) care ne-a pășit pragul începând cu luna 

Septembrie 2018. 

https://mailchi.mp/80ff4c46086a/frate-i-surori-mpreun?e=3e4726a46e


 

 

A fost o perioadă grea și pentru copii noștri, câțiva dintre ei 

îmbolnăvindu-se și trebuind să stea pentru o săptămâna la 

spital. Suntem recunoscători că toți se simt mai bine acum.  

 

 

De asemenea, suntem atât de mulțumitori pentru generozitatea 

tuturor prietenilor noștri care ne-au donat scutece, cosmetice 

pentru copii, detergenți, hrană pentru bebeluși și haine pentru 

mame și copii, dar și pentru inima tuturor sponsorilor noștri din 

întreaga lume. Sunteți o parte foarte importantă în această 

lucrare! 

 

Cu o inimă recunoscătoare, 

 

Alexia Coleman 

 

 

 

 

 
 

 

   



 

"Frate și surori împreună!" 

 

Gabi (20 de ani) își aștepta al treilea copil la sfârșitul lunii 

Aprilie. Era la Casa Mițspa de cinci luni împreună cu fiica ei de 

doi ani și jumătate. În urmă cu două luni, și fiul ei i s-a alăturat 

întrucât tatăl copiilor, în urma unor probleme, a fost nevoit să 

părăsească apartamentul în care locuia. Până atunci tatăl se 

îngrijise de fiul lor în vârsta de un an și jumătate, dar de 

două luni mama este la Casa Mitspa împreună cu ambii copii. 

Este o mare tranziție. Acești copii au nevoie de multă atenție 

rămânând prea puțin timp pentru mama lor.   

 

Pentru că vrem ca toate mamele noastre să știe că fiecare copil 

e o binecuvântare de sus ne-am hotărât să le organizăm un 

baby shower. Când am organizat petrecerea pentru Gabi, în 

Aprilie, se amuza împreună cu fiica ei. A fost atât de încântată 

și chiar ne-a spus: este a treia mea sarcină și nu am avut 

niciodată un baby shower .  

 



  

 

E un obicei destul de nou în România și cu siguranță mămicile 

noastre nu l-au experimentat niciodată. Vă puteți imagina 

efectul acestui gest în inima lui Gabi? A primit câteva cadouri, 

un tort din scutece și un delicios tort cu frișcă pentru a ura bun 

venit fiului ei. Aceste gesturi mărunte o fac să știe că ne pasă. 

Timpul pus deoparte doar pentru ea a făcut-o să se simtă atât 

de specială, și cel mai important să-și dea seama că bebelușul 

ei este un dar prețios de sus pe care cu toții îl întâmpinăm la 

venirea în lume. 

 



  

 

La începutul lui Mai, Gabi a născut ... o fetiță! A fost o surpriză 

uriașă după ce toate controalele confirmaseră ca așteaptă un 

băiat.  

Suntem foarte fericiți că ne dați oportunitatea să întâmpinăm 

nevoile acestei mici familii și ne permiteți să ținem acești 

copilași împreună, alături de mama lor.  

 

 



  

   

Ne bucurăm să anunțăm 15 noi donatori de la ultimul nostru 

email! Până la sfârșitul lunii Iulie mai avem nevoie de încă 

45 pentru a ne atinge ținta de 100 de donatori lunari care să 

dea 20€ pe lună. 

 

Până în 10 Iulie fiecare persoană care se hotărăște să doneze 

lunar sau face un cadou în valoare de 200 de Ron sau mai 

mult, va primi un desen făcut de unul dintre copilașii noștri. Un 

suvenir care să amintească de bucuria și creativitatea care 

înflorește în copiii noștri când ei se simț că iubiți și îngrijiți. 

 

Cu 100 de donatori care oferă 20€ pe lună putem asigura 

cazarea, masa și cheltuielile medicale pentru fiecare dintre 

mamele și copiii care vin la Mitspa. 

 

Donațiile voastre constante sunt baza pentru stabilitatea tuturor 

celorlalte lucruri care le facem și ne crează premisele pentru 

succes. 

  

https://casamitspa.us15.list-manage.com/track/click?u=5c5e9eaae017e7b243fb4902f&id=f3739d9ec9&e=3e4726a46e


 

 
 

 

 

Nevoile actuale 

• 165 

Ron Scutece/Copil/Lună 

• 275 Ron Hrană/Mamă/Lună 

• 237 Ron Lapte praf (pentru 

mamele care nu pot alăpta) 

• 208 Ron Asigurarea 

medicală/Mamă/Lună 

• 1200 Euro Chirie Casa 

Mitspa 

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 

• Putere și înțelepciune pentru 

Gabi  

• Sănătate pentru fetița lui Gabi 

• O naștere ușoară pentru 

mama 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 

 

 

 

Casa Mitspa este un parteneriat între Missio Link International și European 

Christian Mission. 

 

https://casamitspa.us15.list-manage.com/track/click?u=5c5e9eaae017e7b243fb4902f&id=8bd2bca1ab&e=3e4726a46e
https://casamitspa.us15.list-manage.com/track/click?u=5c5e9eaae017e7b243fb4902f&id=47bcae7109&e=3e4726a46e
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