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În 2010 am finalizat multe proiecte pline de 

satisfacţii, care au imbunatatit vieţile a sute 
de oameni în România.

Unele semnificative sunt:

Fermele au fost ajutate cu success prin 
constructii si infrastructura subterana pentru 
a avea apa curenta, canalizare precum si statie 
de epurare a apei.

Cursuri de alfabetizare si de invatare a unui 
stil de viata sanatos.dar si Cursuri de formare 
profesionala a adultilor si calificare, finalizate 
cu Diplome de Calificare, care au adus 
bunastare in familie pentru ca au gasit loc de 
munca, ca rezultat al noii calificari obtinute. 
Familliile sinistrate in urma inundatiilor din 
vara au fost ajutate atunci cind nici un ajutor  
de hrana si adapost nu venea.

Un copil surd aude pentru prima data.  

Un om fara dinti are iar un zimbet frumos.

Peste 350 de beneficiari au primit 
alimente si provizii pentru iarna si 
datorita acestora si Craciunul  din 
acest an a fost unul imbelsugat,. 

UN AN DE SUCCES PRIN COLABORARE!

2010: UN AN PLIN DE 
OPORTUNITATI PENTRU MINTE, 
CORP SI SUFLET!

CHRISTMAS HAMPERS FLOOD RELIEF KIDS CAMP

HFTN ROMANIA



FERMA 11 PROIECTUL APA

 În acest an a fost terminata 

renovarea la Farm 11 cu finalizarea 

proiectului de apă. Am luptat pentru 

finalizarea acestui proiect, traversind 

perioada cu unele dintre cele mai 

grave inundaţii din istoria recentă 

din România, lucru care a făcut ca 

instalarea statiei de drenaj si 

epurare a apei sa fie o principala si 

uriasa provocare. Desi data de 

finalizare a fost de 6 săptămâni, mai 

târziu decât ne aşteptam, totul a 

fost terminat şi este acum in 

funcţionare, oferind familiilor apă 

curentă, duşuri şi toalete pentru 

prima dată în viaţa lor. Familiile de la 

ferma au primit cu recunostinta 

aceasta schimbare in bine a vietii 

lor, apa curenta din propria locuinta 

si beneficiile ei, si au considerat-o un 

cadou de bunatate de la Dumnezeu, 

NHF, si asociatia HFTN-RO!

Ferma 11 are acum  apa curata  
pentru igiena si prevenirea bolilor!

CE ESTE NOU:

1.  BĂI CU FAIANŢĂ

2.  DUSURI

3.  BOILERE APA CALDA

4.  BUNASTARE

5.  POMPE DE APĂ

6.  STATIE DE EPURARE E.U. 

7.  CASE CURATE

8.  COPII CURATI

9.  MIROSURI NEPLACUTE 
INLATURATE

10. BUCURIE



Am inceput acest proiect acum doi 

ani, cu usi, ferestre, constructii 

exterioare, izolatie, finisare 

exterioara. În acest an am înlocuit 

acoperişurile şi, ca urmare, toată 

lumea are caldura si nu mai este 

umezeala si igrasie in case în 

această iarnă.

Relaţia de prietenie si parteneriat 

cu locuitorii de la Ferma 10 s-a 

dezvoltat frumos, s-a format mult 

mai repede decât ne aşteptam, ca 

urmare a parteneriatului nostru 

inceput cu mult timp in urma cu 

locuitorii de la Ferma 11. Cei 150 

de adulţi şi copii din Farm10 au 

participat la Cursurile noastre de 

calificare pentru meseria de

,,Ingrijitoare batrani la domiciliu”, la 

Taberele pentru Copii organizate de 

Asociatie, şi ei beneficiaza 

încontinuare de cursul de 

alfabetizare pt. Adulti si Copii si de 

cursul deinvatare a unui stil de viata 

sanatos.

Farm 10 Acoperisurile noi terminat

SNAPSHOTS

LEMNUL VECHI

LEMNUL INLOCUIT

NOUA STRUCTURA

NOUL ACOPERIS

FERMA 10 ARE ACUM UN 
ACOPERIS NOU ... TOATE 
LOCUINTELE ACUM SUNT 
USCATE SI CALDE



FERME INTEGRARE S I  ALFABETIZARE

Fermele 10 şi 11 au beneficiat de 

cursuri de alfabetizare; acestea s-au 

desfăşurat 4 zile pe săptămână in 

ultimul an şi jumătate. Echipa noastra 

(Izabella, Cristina, şi Simona) sunt 

calificate profesori şi asistenţi sociali 

şi fac minuni cu copiii şi adulţii care 

au nevoie să înveţe alfabetul. Copiii 

sunt luati o data pe luna la un muzeu 
sau li se arata site-uri de interes 

pentru a învăţa despre propria 

cultură şi să-şi petreacă timpul în 

afara fermei. Izabella îi ajută, de 

asemenea, pe copiii de la ferme sa-si 
faca temele dificile pentru scoala si 

tine legatura cu profesorii lor şi cu 

parintii, legături care ii ajuta pe copii 

sa fie printre primii in competitia 
vietii. În plus, ea este acolo pentru a le 

raspunde si la intrebari despre viata, 
despre familie, din perspective 
practice si spirituale.  In acest an avem 

de asemenea, 28 de absolvenţi ai 
propriului Curs de Perfecionare/

Calificare, in meseria de ..Ingrijitoare 
batrani la Domiciliu”, N.C/COR/

5133.1.2, acreditat de CNFPA, 
Ministerul Educatiei si Ministerul 
Muncii, nr. 8/1045/28.12.09 din 

Registrul National Romania al 
Furnizorilor de Formare profesionala 
calificare a adultilor, organizat de 
asociatia noastra conform normelor 

E.U, calificare in care absolventii 
nostri, locatari in cele douo ferme, au 
gasit locuri de munca si lucreaza, acest 

lucru ducind la bunastarea familiei lor.

Alfabetizare Adulti si Copii De la
Integrare Sociala la Cursuri de Calificare



Asistenta Medicala

n 2009 şi 2010, România a fost 

nevoita sa reducă fondurile deja 

insuficiente din Programele de 

Asistenta Medicala si Sociala. 

Pacienţii sunt obligaţi să 

plătească cota-parte pentru 

tratamentul lor, care, în cele mai 

multe cazuri, costa  mai mult 

decât îşi pot permite.

ROMANIA SE CONFRUNTA CU 
CEA MAI GRAVA CRIZA 
ECONOMICA DE LA CADEREA 
COMUNISMULUI

Ca un rezultat direct, 

nenumăraţi oameni din satele 

din România nu mai au asigurare 

medicală. Multi adulti nu mai au 

medic de familie şi se confruntă 

în prezent cu boli netratate la 

timp care pot duce chiar la 

moarte.

Proiectele noastre medicale

ii ajuta numai pe citiva dintre 

acesti oameni care s-au aflat ei 

insisi in situatia precara in care 

costul tratamenului medical le 

depasea posibilitatile financiare.

ANGELA

ANGELA AUDE PENTRU PRIMA DATĂ. EA S-A 
NĂSCUT SURDA ŞI DIN CAUZA IGNORANTEI SI 
COSTURILOR, NU A FOST NICIODATA 
CONTROLATA MEDICAL ORL, DIAGNOSTICATA, 
ETC. PINA LA VIRSTA DE 4 ANI CIND ASOCIATIA 
A CHEMAT MEDIC S-O CONTROLEZE SI ACESTA 
A CONSTATAT CA ESTE SURDA.  MULTUMITA 
SPONSORULUI ACESTEI FAMILII, PROTEZAREA 
ANGELEI I-A REDAT FETITEI AUZUL. ACUM, ESTE 
LA O GRĂDINIŢĂ SPECIALĂ SAPTAMINALA, 
PENTRU A ÎNVĂŢA CUM SĂ VORBEASCĂ; 
ASOCIATIA PLATESTE MAMEI ABONAMENTUL 
LUNAR PENTRU CA MAMA S-O ADUCA LA 
GRADINITA 

MARIUS

MARIUS A DEZVOLTAT O CATARACTA 
DE COPIL ŞI IN URMA UNEI 
OPERAŢII NEREUŞITE ACUM 10 ANI. 
NOI AM REUŞIT SĂ GĂSIM UN MEDIC 
MAGHIAR IN BUDAPESTA, DISPUS SĂ 
VINĂ LA UN SPITAL DIN ROMANIA 
SA-L OPEREZE PE MARIUS ŞI PE 
ALŢII, PT. TRANSPLANT DE CORNEE, 
OPERATIE CARE NU SE POATE FACE 
ÎN ROMÂNIA SI IMPLANT DE 
CRISTALIN. MAI MULTE AFLATI ÎN 
LUNA FEBRUARIE!

ION

ION ESTE UNUL DINTRE 
MUNCITORII CARE AU REALIZAT 
CONSTRUCTIILE LA FERMA. DESI 
LUCREAZA SI ESTE ANGAJAT, NU 
ISI POATE PERMITE SA 
PLATEASCA UN DENTIST SI 
SUFEREA DIN CAUZA 
INFECTIILOR.

AM PUTUT SA-I DAM UN  NOU 
MINUNAT ZIMBET!



TABARA DE COPI I  CRESTIN

PENTRU AL 3-LEA AN CONSECUTIV, 60 DE COPII DE LA FERMA 
10 SI 11, PRECUM SI ALTI COPII DINTR-UN SAT DE LINGA 
BRASOV, SE BUCURA DE O TABARA CRESTINA DE COPII.

STRIGA CU BUCURIE CIND AUTOBUZUL VINE SA II IA TIMP DE 
O SAPTAMINA INTR-O TABARA DIN MUNTI.

EI INVATA MULTE ABILITATI FOLOSITOARE IN VIATA, INVATA 
CUM SE TUNDE PARUL SI CUM SA SE PIEPTENE, JOACA MULTE 
JOCURI, MANINCA ALIMENTE SANATOASE SI ASCULTA 
POVESTI CRESTINE IN JURUL FOCULUI, PRIN TOATE INVATIND 
SA-SI IMBUNATATEASCA VIATA. BUNĂ TREABA, 
EXCELENT..BRAVO.. CATY!



În luna iulie a anului 2010, România 

se confruntă încă o dată, cu 

inundaţii extraordinare în 

apropierea Dunării. HFTN - 

România a fost în măsură sa ajute 

satul Ciobanu şi sa aducă corturi şi 
alimente pentru 150 de persoane 

care au fost devastate de inundaţii. 
Casele din acest loc sunt de lut şi 
atunci când apa s-a retras, multe 

dintre structurile caselor nu mai 

erau sigure pentru locuit.

Localnicii, care sunt într-o zonă 

săracă din România, se confrunta cu 

o restaurare lunga şi dificila. Inimile 

lor au fost foarte încurajate când 

am ajuns cu un camion plin de 

provizii pentru a face ca dificila lor 

sarcina de reconstrucţie sa fie mai 

suportabila.

Sprijinirea sinistratilor din Localitatea Ciobanu, Romania

DARIMATURI

CASE DE PAMINT

AJUTOARE

DISTRIBUIRE

BUCURIE

MULTI AU FOST COPLESITI SI 
AU EXPRIMAT MULTUMIRI LUI 
DUMNEZEU PENTRU CA A 
RASPUNS LA RUGACIUNILE 
LOR DE AJUTOR  ..



INTL. 
WORKSHOP 
MEDICALE

Vom continua activitatea 

noastra de a organiza 

Workshop-uri Internationale 

Medicale în România şi 
Republica Moldova, aducând 

specialişti din Germania şi 
Austria pentru a instrui 

medicii locali asupra 

chirurgiei pediatrice moderne 

prin folosirea procedurilor 

medicale care nu sunt curent 

folosite in Europa de Est. 

Rezultatul acestei activitatii 

medicale este ca a salvat viata 

multor copii.

ERUPTIA SI CENUSA 
VULCANULUI DIN ISLANDA A 
FAOST O PROVOCARE ANUL 
ACESTA PT.CA UNII DOCTORI 
NU AU PUTUT LUA AVIONUL 
SPRE ROMANIA   

Atelierul medical de anul acesta a 
fost o provocare din cauza 
erupţiei vulcanului din Islanda, 
care a inchis marile aeroporturi 
din Europa. S-a întâmplat exact în 
timpul săptămânii conferinţei 
noastre şi medicul principal, (Dr. 
Thomas Boemers din Koln, 
Germania) a fost în 
imposibilitatea de a zbura în 
România. Am avut medici din 
Austria, România şi Republica 
Moldova, care au evaluat cazurile 
medicale si ale copiilor pentru 
workshop-ul nostru principal care 
va fi in martie 2011 la 
Universitatea din Chişinău, în 
Republica Moldova. 
Prof. Dr. Thomas Boemers a 
confirmat, participarea, la fel si 

Prof. Dr. Mircia Aurel Ardelean din 
Austria, precum si Prof. dr. 
Constantin Tica din Romania, 
pentru a conduce echipa in timpul 
workshop-ului din martie, alaturi 
de Dr. Eva Gudumac si echipa din 
Chisinau. Guvernul Republicii 
Moldova prin Ministerul Sanatatii 
a sprijinit si a aratat cit de necesar 
este pentru lumea medicala si 
pacienti, Workshop-ul 
International organizat de HFTN-
România, prin oferirea de credite 
medicilor participanti. Datele 
HFTN – RO Workshop Medical 
International: Malformaţii 
congenitale urogenitale. 
Hipertensiunea Portala: 19. – 24 
Martie 2011



FFR SCUTECE

Proiectul din Spitalul Copii Brasov este acum 

sub conducerea unei noi organizatii condusă 

de fosta noastra manager de proiect Sarah 

Berchtold. Sarah este presedinte al Firm 

Foundations România iar membrii echipei sunt 

Steffi Vogel, Mary Buckalo, şi voluntarii lor 

minunati. HFTN – Romania este in parteneriat 

cu FFR pentru a ajuta la furnizarea de scutece 

pentru acest proiect foarte duios, care 

funcţionează pentru a le oferi dragoste si 

ingrijire sugarilor abandonati.

Colaborari    in   2010

CASA RENOVATA 2010

Ron Kubek si echipa lui a renovat mai multe 

case impreuna cu HFTN-România de-a lungul 

anilor şi în 2010 am renovat si dotat bucătăria 

familiei Marcu. Această familie minunata 

munceste din greu pentru a oferi copiilor lor 

tot ce au nevoie şi acesta renovare a fost o 

schimbare minunata pentru ei!



CRACIUN FERICIT ! (FERMA11 S I  12)

Din nou,  si în acest an, echipa 

HFTN-RO a ajuns la ferma10 

şi 11, cu un camion de 

Cadouri de Crăciun pentru a 

felicita un numar de peste 300 

de oameni! Economia din 

România a fost deosebit de 

dificilă în acest 

an, iar acest proiect a fost din 

nou extrem de bine primit. 

A fost minunat sa vedem 

bucuria de pe feţele tuturor, în 

special de pe fetele copiilor!

Este mereu o binecuvintare sa aduci 
cele necesare oamenilor de Craciun! 



MULTUMIM

 Am dori să mulţumim New Horizon Foundation, celor care ne-au ajutat 
pentru a putea imbunatati viaţa multor oameni din România. Multumim adesea 
Domnului pentru privilegiul de a aduce acesta minunata experienta in viata 
noastra. Cât de minunat este de a darui oamenilor în numele lui Hristos, pentru a 
vedea inimile oamenilor cum se deschid atunci când bunătatea şi grija pentru om 
se extinde. Pentru a vedea zâmbetul de pe faţa cuiva care pierduse orice 
speranţă… 
Vă mulţumim pentru că ne ajutaţi să aducem speranţă!
Suntem extrem de incantati de perspectivele pentru 2011 şi direcţia pe care 
credem că Dumneeu ne-a indrumat! Vă mulţumim pentru sprijinul acordat până 
acum, şi vă rugăm să ne luati în considerare ca parteneri si in continuare. 
Toti dintre noi lucrind impreuna facem ca aceste lucruri bune sa fie posibile ..

În serviciul Său,
Mark and Coreen Biech
President, Vice President
Hope for the Nations - Romania
www.hftn.ro

http://www.hftn.ro
http://www.hftn.ro

