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UTDELING: Kathrine deler ut gaver til små mottakere.

INNSAMLING: Ikke bare Vilje og Kathrine er engasjerte i Romaniahjelpen, med også lillebrødrene deres, Marius (til venstre) og Heine.

TRANGT: Det er ikke så god plass i dette soverommet, og teppene på veggen er ikke til pynt, men for å holde på varmen.
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Sponset til EM
Etter en tur innom skjønnhetssalongen dro vi til Taekwondoklubben til Demo. Demo er lederen for Hope Association, vår
samarbeidspartner i Iasi. For
han var det Taekwondo som
reddet ham fra slummen.
Derfor er denne klubben svært
viktig for ham. Sjåføren til
Demo, Andreij og hans bror
Emanuel er to veldig sterke kandidater innenfor denne kampsporten, men har ikke pengene
til å kunne konkurrere utenlands. Jeg og Kathrine har hatt

Vilje Valland Nesse
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Glade i livet
Da var det kveld igjen. Andrea
og Ramy, to ungdommer fra
Hope, tok oss med på klubb for
å introdusere oss for vennene
hennes og deres kultur.
De setter pris på livet, på en
helt annen måte enn oss. De er
utadvendte, lever i nuet og gjør
det beste ut av øyeblikket. Det
meste av pengene de har, bruker
de på å pleie skjønnheten. Å se
bra ut er viktig for rumenerne.
Som en rumener vi ble kjent
med sa: «Live today, there may
be no tomorrow».
De var alle lett å bli kjent
med, mye på grunn av at de
kunne engelsk. Engelsken lærer

de gjennom TV. Det er ikke en
selvfølge å lære det på skolene
der nede.
Dette var en fin avslutning på
de få dagene vi hadde i
Romania.
For morgenen etter var det
rett i minibussen igjen. Da skulle vi hjem.
Jeg og Kathrine var veldig bestemt på å jobbe i
Romaniahjelpen før vi dro ned
dit. Etter å sett alt med egne
øyne, vet vi at dette er noe vi vil
forsette med i lang tid fremover.
Blant annet med å samle inn
sekker med klær, julegaveaksjoner og andre ting som vil være
til hjelp for rumenerne. Så dere
vil nok se mye mer til oss i
fremtiden.

h

en egen aksjon for å sponse
Emanuel til junior-EM i Sverige
hvor han gjorde det veldig bra.
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bruker alt det de har av utstyr
og fantasi, er lett å se.
Vi fikk velkomstgaver av de
fleste av skolene vi besøkte.
Gaver de selv hadde laget.
Smykker, små tepper og pynt.
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for å få gaver. (Alle foto: Privat)
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