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Her er vårt

bidrag
BREVIK: Hjemme hos familien Rønningen i Brevik er det
pakkedag for Grenlandsaksjonen. De vil bidra med klær de
ikke lenger har bruk for. De vet
at for andre kommer dette godt
med.
Pappesken fra Brevik fulgte vi
fram til familien utenfor Onesti,
og den rumenske familien ble
veldig glad for innholdet.

SPENT: Familien Rønningen i Brevik, Anita, Christian, Christoffer (12) og minstemann Eric (4), pakket en eske
med varme klær og er spent på hvor i Romania den havner.

STOR GIVERGLEDE
Over hele Telemark strømmer
det inn med kjærkomne bidrag
til de aller fattigste i Romania.
- Vi har hørt om Grenlandsak-

sjonen og nå vil vi gi vårt bidrag,
sier Anita Rønningen.
- Nå er vi spent på å se hvor
støvler, dynejakke, skinnjakke,
gensere og de andre plaggene
havner, sier Anita.
LITT BETENKT
Eric er litt mer betenkt når han
legger de varme støvlettene ned i
esken. Men når mamma Anita
forteller hvem som skal få dem,
da legger han dem ned i esken
med et lite lunt smil.
Slik er det de fleste steder når
plastsekker og esker blir levert til
Grenlandsaksjonens lager og sorteringsplass i Mælagate i Skien.

Her havnet

klærne
ONESTI: Like utenfor landsbyen Beresti, vel én times biltur
fra Onesti, stopper bilen med
pappesken fra Brevik. Opp en
sølete bakke går vi og blir møtt
av en ung familie med tre barn
og en bestemor. Vår ankomst
er varslet og de tar smilende
imot oss.
I det vesle huset er det trangt,
rundt 50 kvadratmeter til seks
mennesker. Pappa Andrei er ute
for å finne litt arbeid. Hjemme er
mamma Simona sammen med
barna Manalina (5), Sandsu (10)
og Siana (12) og bestemor Teodora.
MISTET JOBBEN
I stua er det varmt. Familien klarer seg med en liten jordlapp der
de dyrker det mest nødvendige,
og det går noen høner rundt som
sørger for friske egg.
- Denne familien klarte seg bra
helt til far i huset ble arbeidsledig.

Siden har jeg forsøkt å holde
kontakten og stopper her med et
bidrag når vi kjører forbi, sier
Mariana Iftime-Damian, som er
Grenlandsaksjonens koordinator
i Romania.
Det var hun som fant fram til
familien Sanisu etter at vi fortalte hva esken inneholdt av klær
og til hvilken aldersgruppe.
PASSET
Til femåringen passet støvlene og
genseren fra Eric. Genser ble det
også til Sansu, og Siana fikk et
stort smil da hun fikk dynejakka.
- Denne p asset meg , sier
mamma Simona og tar på seg
den fine skinnjakka som Kristian
har vokst ut av.
Til bestemor Teodora var det
ikke noe som passet, men hun
smilte likevel over at barnebarna fikk varme klær, for med snø
i lufta og rundt null grader, blåste det surt.

KOM FRAM: Familien Sanisu tok på seg noen av klærne som kom fram fra Brevik til Romania.
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