


Eliza ontdekt op haar achttiende dat ze zwanger is. Vervolgens laat haar 
vriend niets meer van zich horen… Eliza snapt de reactie van haar geliefde 
niet; hij houdt toch van haar?

Eliza weet niet met wie ze haar situatie kan delen en is bang om opnieuw 
afgewezen te worden. Ze is onzeker en voelt zich alleen. Ze is net 
afgestudeerd aan de middelbare school, en is op zoek naar werk. Echter, 
omdat ze zwanger is, neemt niemand haar meer aan. Ze weet niet waar 
ze voor hulp kan aankloppen. Eliza groeide op zonder vader, haar moeder 
is hertrouwd en heeft 3 kleine kinderen. 

Haar stiefvader is zeer stellig: “Geen ander klein kind meer in dit huis!” 

Nu ze opnieuw is afgewezen is Eliza wanhopig; wetend dat ze niet alleen 
voor het kind kan zorgen.  Ze probeert steun te krijgen bij vrienden en 
kennissen, maar deze steun is van korte duur. Ze wil vechten voor haar 
kind,  ze houdt nu al van deze baby...  De druk groeit en ze is belast met 
allerlei tegenstrijdige gedachten:  wanhoop, schaamte en angst ... zelfs de 
gedachte om het kind ter adoptie af te staan.

De bevalling komt dichterbij: een klein en kwetsbaar meisje is geboren, 
Ana...

Het verhaal van Eliza



Het verhaal van Ana en haar moeder is het 
verhaal van 164 andere pasgeboren 
kinderen, gedurende het eerste kwartaal 
van 2017 in Roemenië, die in 
kraamklinieken zijn achtergelaten. Deze 
cijfers zijn terug te vinden op de website 
van een organisatie de die rechten van 
kinderen beschermd en werkzaam is rond 
adoptie (ANPDCA). 

Stichting “Missio Link Internațional” uit Timișoara en European
Christian Mission International hebben zich verenigd met als
doel de verhalen van deze jonge moeders ten goede te keren,
met hoop voor de toekomst.



Het Mitspa House is een project dat erop is gericht om te voorkomen
dat kinderen van hun eigen ouders worden gescheiden. Het heeft als
missie de familiebanden te vormen, te onderhouden en te
consolideren. Daarnaast biedt Mitspa House gezinsondersteuning bij
ouderlijke verantwoordelijkheden.

Het opvangcentrum biedt:

✓ onderdak en veiligheid voor zwangere moeders (in het laatste trimester van de 
zwangerschap) en hun pasgeboren kinderen;

✓ kinderen de mogelijkheid om op te groeien in de buurt van mama;

✓ Ondersteuning van de moeder op het gebied van educatie en maatschappelijke 
integratie. 



Degenen die begeleiding krijgen in Casa Mitspa zijn moeder én kind, maar ook zwangere
vrouwen in het laatste trimester van de zwangerschap die in situaties verzeild zijn
geraakt, waarbij het kind het risico loopt te worden gescheiden van het gezin:
✓ moeders met pasgeboren kinderen die het risico lopen te worden achtergelaten

(meestal alleenstaande moeders, minderjarige moeders, moeders uit achtergestelde
gezinnen, arme gezinnen, enz.);

✓ moeders met kinderen die tijdelijk (geen) thuis hebben of geconfronteerd worden
met grote problemen (financieel, professioneel, relationeel) die niet in staat zijn om
adequaat te reageren op de specifieke behoeften van het kind.



Het moedercentrum kan zes paren (moeder en kind) huisvesten; 
dit alles in een familiale sfeer



✓ Moeders aangemoedigd om actief deel te nemen aan de
voorbereiding van en het serveren van de maaltijden,
waarbij ze leren een goede en voedzame maaltijd te
bereiden.

✓ Moeders geholpen bij het ontwikkelen van vaardigheden die

nodig zijn om hun kind groot te brengen: hoe het kind te

koesteren, hoe affectie, interesse en vertrouwen te tonen, maar

ook praktische zaken komen aan de orde. Hoe de huidige

huishoudelijke activiteiten te organiseren, bijvoorbeeld.

✓ Moeders geholpen bij het aanleren van vaardigheden om tezijnertijd zelfstandig te
wonen. Ze worden aangemoedigd om deel te nemen aan een kwalificatiecursus en
worden geholpen bij het vinden van een baan.

In de tijd dat men in het centrum verblijft, worden:….



Voor meer informatie kunt u kontakt
opnemen met: ecmnederland@ecmi.org

Of (in het engels) met

MISSIO LINK INTERNATIONAL – ROMANIA
Str. I. Barac nr.22,

300151 Timisoara

Tel./Fax: +40-356-420475;420476

email:office@mli.ro

www.casamitspa.com

mailto:ecmnederland@ecmi.org
http://www.casamitspa.com/

