
 

Ce mai e nou la Casa Mitspa ?

 



Lucru la casă

Lucrul avansează… deși nu atât de repede pe cât ne-am fi dorit! În ultimile
săptămâni au fost muncitori la Casa Mitspa, dar au lucrat în același timp și la
alte proiecte. Aceștia izolează pivnița și aduc bucătăria la standardele de igienă
necesare, renovând două dormitoare și sufrageria. De asemenea, fac sigure și
scările, instalând bariere de siguranță pentru copii mici...

Suntem foarte recunoscători tuturor celor care s-au implicat și continuă să se
implice în aspectele financiare ale acestei munci. Numai prin această
colaborare putem vedea proiectul devenind realitate! Un mare MULȚUMESC
tuturor!

O naștere ! 
 

Recent am fost întrebați dacă putem oferi asistență de urgență unei fete
însărcinate, în vârstă de 19 ani. Întrucât casa nu e gata încă, i-am găsit un loc
într-o comunitate creștină aflată la 30 km de Timișoara. Ne-am îngrijit de
aspectele sociale și medicale și i-am oferit toate cele necesare pentru venirea
pe lume a bebelușului: hăinuțe, cărucior, cadă pentru copilaș. Controalele
periodice ale sănătății au fost vitale, deoarece copilul avea cordonul ombilical
înfășurat în jurul gâtului. Situația complicată a mamei a presupus multe acte
dar, într-un final, a reușit să dea naștere unui băiețel în cele mai bune condiții și
am putut vedea mâna lui Dumnezeu în toate. S-a adaptat bine traiului în
comunitate și va putea să stea acolo până se va întoarce acasă. Deși ajutorul
nostru nu a durat decât două luni, ne bucurăm că am putut fi de folos!

Provocările actuale 
Avem nevoie de sprijinul și de ajutorul dumneavoastră!



Nevoile de personal 
 

Am început să căutăm oameni care
pot asigura asistență beneficiarilor
noștri timp de 24 de ore. În prezent,
avem trei persoane interesate.
Avem nevoie de înțelepciune în
luarea deciziilor!

Documentele   
 

Lucrăm, de asemenea, și la
documentația necesară pentru a
îndeplini standardele de igienă și
siguranță și pentru a primi
acreditarea ca centru maternal. Este
vorba de mult lucru și apreciem
rugăciunile voastre.

Nevoile materiale 
 

Ținând cont de cerințele centrelor
maternale, încă avem nevoie de
șase dulapuri unice și opt noptiere.
Avem totodată nevoie și de lenjerie
de pat: cearșafuri asortate, fețe de
pernă și cearșafuri de învelit
plapuma pentru toată casa.

Nevoile financiare 
 

În același timp, întrucât ne străduim
să pregătim totul cât se poate de
repede, pentru tinerele noastre
mame aflate în nevoie, costurile de
întreținere ale case sporesc
(necesarul pentru mame și copii,
salariile angajaților și chiria...)

Puteți deveni parteneri Mitspa oferind proiectului 
o donație unică sau periodică: 

 
Fundatia Missio Link International

CASA MITSPA 
IBAN RO77 BRDE 360S V166 5213 3600 

 
Va mulțumim!
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