Защо да строим „шарени къщи”?
Жани Ковачева от МИСИЯ СПАСЕНИЕ за новия
проект „Шарената къща” – Дом за мама и деца”
Проект за подпомагане на майки,
които самостоятелно отглеждат своите деца
МИСИЯ СПАСЕНИЕ е фондация регистрирана в обществена полза,
която работи с лишените от свобода, тези, които са излежали
своите присъди, различни благотворителни проекти в подкрепа
на хора, които са в неравностойно социално положение

-

Защо „къщата” е „шарена”?

-

Проектът „Шарената къща – дом за мама и деца” е „изтъкан” от „шарени
чувства”. От една страна е тъжно да си свидетел как майка и нейните
деца се опитват да овладеят „кормилото” на
живота, а наоколо морето е бурно и
непредсказуемо... Тяхната ситуация изглежда
неразрешима – без дом, без възможност за
работа,/защото децата са малки, а няма място за
тях в детските градини/. И най-важното – без
татко, без съпруг. В някои случаи това е
неописуема загуба, а в други – свобода след
насилие, изневяра, лъжи.
От друга страна е толкова вълнуващо да прозреш, че тази ситуация
може да бъде разрешена, ако хора повярват в каузата и заедно
„построят къщата”. Тогава всичко изглежда лесноосъществимо и реално
- цветно. Състраданието и любовта тържествуват винаги.
„Къщата” е шарена , защото всички ние, които я строим, ще сложим
своя отпечатък на любов в нея. По това ще ни познаят!

- Кои са нейните обитатели?
- "Шарената къща – дом за мама и деца" вече е факт от август, 2010
благодарение на хора, които повярваха в тази кауза. От декември, 2011 година
вече има две "Шарени къщи". В тях са настанени в момента 3 майки с общо 7
деца eдно, от които е бебенце на 1 и няколко месеца. Проектът подпомага и
майки, които имат къде да живеят, но се нуждаят от перодична подкрепа
-

Кой ще „построи” „шарената къща”?

-

„Къщата” ще „построим” всички ние – хора, които не се объркват от
хилядите нужди по света, но просто се протягат и стават „отговор” за
една. Това е напълно достатъчно. После обаче идва „жаждата” да
помагаш още и още... защото носи радост и мир.
„Построим”, защото като за начало ще наемем апартамент, който ще
бъде „къщата” за тези майки. А някой ден защо да не си построим
„шарена къща” – истинска?!

-

Защо точно сега трябва да се „строи” „къщата”?

-

Конкретният случай, който ни провокира да действаме перди време, е
много вълнуващ и ... обикновен – млада жена, с 2 малки деца без дом и
работа. Тя ни вдъхнови с желанието си да се бори, но да не изоставя
децата си. Като „се огледахме” обаче видяхме, че около нас има няколко
такива майки с подобни съдби. Някои от тях се нуждаят просто човек
да стои близо до тях с насърчителни думи. Други – от финансова
подкрепа за храна или образование. Защо точно сега да се „строи
шарена къща”?
Защото, когато Бог постави някой на пътя ти в нужда, ти не трябва да
го подминаваш и да отиваш „на другата страна на пъта”, а да се спреш
до него.

-

Как ще се построи „шарената къща”?

-

Лесно. Има 3 важни условия:
*Добра кауза
*Хора, които да я „прегърнат” и да тичат с нея
*Доверие – взаимно
Стратегията по набирането на средства е такава, че позволява на всеки
да се включи и да се чувства „строител”: Изграждането на партньорска
мрежа би улеснило и ускорило реализирането на проекта. В нашия сайт
– www.missionbg.org прилагаме актуален списък на дарителите. На
дарителтие им изпращаме също допълнителна информация за майките
и децата, която не бихме си позволили да поместваме в сайта.
Искаме да „стпроим къщи”, защото има други, които „чакат на вратата”.
ТЕ се нуждаят понякога от толкова малко, за да могат да продължат понататък в живота сами. Всеки би могъл да бъде мост към приятел и да
го направи съпричастен към идеята.
Неемия е интересна личност от Библията – той се връща в Ерусалим да
съгради отново разрушените му стени. Но не го прави сам – успява да
мотивира своите братя и сестри „да станат и да градят”. Това е мисията
на живота му – не само да съгради събореното, но и да мотивира хора
да бъдат „строители”. И успява – дава ни пример и днес да го правим.
Всички разбират, че „добрата ръка на Бог е над него”. Всички могат ли
да видят, че добрата ръка на Бог е над нас?...
„Къща” ще се построи.. Въпросът е
обаче тя да бъде дом – със светещи
прозорци, топлина в огнището и
безброй мигове заедно. И аз/ти/ да
имаме дял в това.

Къщата

Жани Ковачева

1. Рисувахме заедно къща,
къща с прозорци, с малка градинка.

А на дървото – люлка,
малко детенце там се люлее.
2. Пеехме заедно песни
за морски вълни и за счупени вази...
Редяхме високите кули
и до днес си стоят – сякаш Някой ги пази.
3. Къщата се превърна
в дом с прозорци, прозорците светят.
А ето дървото разцъфна,
плода умножи се, днес ни насища.
4. И когато ме няма, къща рисувай,
къща с градинка...
Като кулите дето строихме –
високо стреми се, Небето да видиш!

Ето животът ти – той не е твой, помни!
Цена платена е за него!
Ето животът ти – с цветните си бои
оцвети го, освети го....

„Чисто и непорочно благочестие пред Бог ето какво е –
да наглежда човек сирачетата и вдовиците
в неволята им и да пази себе си
неопетнен от света”Яков 1:27

Подробности по проекта «Шарената къща – дом за мама и деца» на
www.missionbg.org

