Nu a fost nevoie să căutăm mult ca să găsim familii
nevoiașe, pentru că din păcate sunt multe familii față
de care Protecția Copilului sau alte instituții de
profil nu ajută cu nimic. De exemplu, am găsit rapid
o familie în care mama a murit la nașterea copilului,
lăsând în urmă un tată cu 11 copii. O mare parte din
copii suferă de un grad de handicap, iar cel mai
mare handicap a fost că tatăl copiilor nu știa cum își
va putea îngriji copiii. În această situație dramatică
am intervenit prompt cu alimente, îmbrăcăminte,
încălțăminte, rechizite pentru școală și foarte
important am dăruit familiei o capră, pentru a
asigura laptele proaspăt și sănătos pentru bebeluș.

spațiu, un confort minim de locuit. Cu ajutorul lui
Dumnezeu și a sponsorilor am reușit și la această
construcție, să mai adăugăm o cameră la casa lor.

Cu toate că nici unul din noi nu este zidar, totuși am
reușit în scurt timp să zidim și să finalizăm cu bine
acea cameră, spre marea bucurie a familiei nevoiase.
În multe sate din prejurul orașului sunt numeroase
familii sărace, care mai ales pe timp de iarnă suferă
mult frig și lipsă de măncare. Și lor am putut veni în
ajutor cu alimente, îmbrăcăminte, încălțăminte,
pături, perne, plapume, saltele și alte articole.

Apoi am găsit o familie cu 6 copii. Toată familia
trebuia să supraviețuiască într-o căsuță dărăpănată
compusă dintr-o singură cameră. Tavanul era așa de
stricat că îți era frică să stai în casa. Am început să
dăm jos tavanul și să construim un tavan nou. În
cele din urmă am deciz să mai construim și o nouă
cameră, datorită faptului că singura cameră, pe care
o aveau la acel moment era plină numai cu paturi.

În tot acest timp am păstrat legătura și cu acei copii,
pe care i-am avut la noi în centru. Am căutat să le
vizităm și să-i ajutăm în măsura în care ne-au cerut
ajutorul. Așa se face, că a trebuit să începem un nou
proiect de zidire la frații Bădilă, care au fost la noi în
centru și acum erau din nou integrați în familie. Și
în cazul lor, fiind cinci frați au avut mare lipsă de

În unul din aceste sate am dat peste o mamă cu cei
șase copii ai ei, care se aflau deja sub pragul de
sărăcie acută. Trăiau într-un fel de grajd, fără ușă la
casă ci doar o pătură, și asta în plină iarnă. Acoperișul casei era în mai multe locuri găurit, iar soba
acea "antică" scotea mai mult fum decăt căldură.

La început am plănuit să demolăm și să reconstruim
doar acoperișul, dar destul de repede am realizat că
și pereții "grajdului" erau crăpate și exista riscul de
prăbușire. Iar după o analiză amănunțită am înțeles,
că trebuie să construim din temelie o nouă casă,
pentru a evita o muncă în zadar și cu mari riscuri.
Cu ajutorul lui Dumnezeu am început acest nou
proiect de construcție și am reușit până la începutul
iernii următoare să mutăm această familien în noua
lor casă. A fost o mare bucurie pentru mama și acei
șase copii ai ei, să vadă cu ochii lor această minune.

FUNDAȚIA LUMINA
CASA DE COPII ORFANI
551109 Mediaș str. Greweln 104
Avem onoarea să vă punem la dispoziție
acest pliant, care conține principalele informații
privind activitatea noastră din ultimii doi ani.
După ce în decurs de mai bine de 25 de ani ne-am
concentrat în exclusivitate numai asupra ajutorării
familiilor nevoiașe, construind și un centru de plasament în anii 90, pentru copiii aflați în dificultate a

După ce i-am ajutat cumva să supraviețuiască în
acea iarnă, a fost din nou nevoie să demarăm un
proiect de construcție, datorită situației alarmante.
Sărăcia lucie a multori familii de la sat duce până
acolo, încât copiii nu mai pot merge în aceste
condiții la școală și ajung să abandoneze școala.
Ar fi încă multe de spus și de adăugat, dar sperăm că
cele căteva exemple prezentate mai sus v-au atras
atenția și ați dori într-un fel sau altul să intrați în
legatură cu noi și să vă implicați activ în una din
aceste proiecte caritabile, privind situația familiilor
sărace cu mulți copii din preajma noastră. Vă
mulțumim frumos pentru susținerea Dumneavoastră.
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venit ziua în care cei de la Protecția Copilului ne-au
comunicat faptul că au apărut standarde europene
privind condițiile de cazare în centrele de plasament
fără de care nu vom mai putea funcționa. În toate
aceste mari cerințe am fost lăsați singuri, fără să
primim nici măcar o mână de ajutor din partea
statului, pentru care am slujit un sfert de secol. Din
lipsă de fonduri a trebuit să renunțăm la acest centru,
și am continuat cu ceea ce am început după 1989, și
anume cu ajutorarea familiilor sărace cu mulți copii.

