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Era timpul când încă nu înțelegeam ce presupune o pandemie,
doar discutam despre ea. Femeile au confecționat mărțișoare

care au fost dăruite persoanelor în vârstă din localitate.

It was a time when I still didn't understand what a pandemic
meant, I was just talking about it. The women made mărțișoare
that were given to the elderly in the locality.

A urmat o perioadă deosebit de grea pentru toate
popoarele lumii, perioadă în care acestea au fost, și încă
sunt, sub amenințarea virusului ucigaș, SARS-COV-2.
Singurătatea produsă de carantină și-a pus amprenta pe
viața noastră a tuturor așa că femeile de la OLF Giurcari au
venit în ajutorul celor aflați în nevoie având grijă să nu le
lipsească hrana și medicamentele dar mai ales să nu se
simtă părăsiți.

A particularly difficult period followed for all the
peoples of the world, a period in which they were,
and still are, under the threat of the deadly virus,
SARS-VOC-2. The loneliness produced by
quarantine has left its mark on everyone's life, so
the women from OLF Giurcari came to the aid of
those in need, taking care not to lack food and
medicine but especially not to feel abandoned.

După ce am primit cărțile cu poveștile de viață
scrise de femeile de la Moldovița, ne-am
întâlnit, atât fizic cât și on-line, pentru a discuta
și pentru a înmâna cărțile care au fost citite cu
mare interes de către femeile din organizația
noastră.

After receiving the books with life stories
written by the women from Moldovița, we
met, both physically and online, to discuss and
hand over the books that were read with great
interest by the women in our organization.

OLF Giurcari și ADSEL Dumitrești de
Ziua Dorului - DORUL DE NORMALITATE
Activitate în care s-a explicat despre cum ne putem
feri de coronavirus, care sunt simptomele bolii
produse de acesta și ce măsuri se pot lua în cazul
infectării. A fost o acțiune comună întreprinsă de
OLF Giurcari și ADSEL Dumitrești.

OLF Giurcari and ADSEL Dumitrești on the
Day of Longing - THE DESIRE OF NORMALITY
Activity in which it was explained about how we can
avoid coronavirus, what are the symptoms of the
disease caused by it and what measures can be taken
in case of infection. It was a joint action undertaken
by OLF Giurcari and ADSEL Dumitrești.

Femeile de la OLF Giurcari au pregătit coroane și pachete pentru copiii care
au susținut un program artistic dedicat celor care și-au pierdut viața pe
câmpurile de luptă, EROII NEAMULUI ROMÂNESC.

The women from OLF Giurcari prepared wreaths and packages for the
children who supported an artistic program dedicated to those who lost their
lives on the battlefields, THE HEROES OF THE ROMANIAN NATION.

24 iunie, zi de importantă sărbătoare religioasă,
,,Nașterea Sf. Proroc Ioan Botezătorul, Sânzienele
sau Drăgaica, cum i se mai spune în popor, a fost
aleasă să fie Ziua Iei Românești. Femeile de la
OLF Giurcari, au căutat în lada de zestre a bunicii
sau a mamei și au purtat această minunată cămașă
înflorată. Unele dintre femei și-au adus copiii
îmbrăcați în ie și am fost plăcut surprinsă văzând că
sunt încântați să îmbrace costumul popular.

June 24, a day of important religious holiday, “The
birth of the Holy Prophet John the Baptist,
Sânzienele or Drăgaica, as it is also called among
the people, was chosen to be the Day of the
Romanian Ia. The women from OLF Giurcari,
searched in the dowry box of their grandmother or
mother and wore this wonderful flowered shirt.
Some of the women brought their children dressed
in ie and I was pleasantly surprised to see that they
are delighted to wear the folk costume.

Auzind despre o familie greu încercată de apele revărsate ale Râului Putna, din localitatea
Mirceștii Noi, familie formată din cinci membri dintre care trei copii, femeile de la OLF
Giurcari au hotărât să acționeze pentru a veni în ajutorul acesteia. Ele au adunat obiecte de
îmbrăcăminte, produse de curățenie, alimente, o mică sumă de bani. Toate acestea au fost duse
familiei care a pierdut totul și care doarme pe la vecini din cauza umezelii care le face locuința
improprie de locuit.

Hearing about a family hard hit by the overflowing waters of the Putna River, in Mirceștii Noi,
a family of five members, including three children, the women from OLF Giurcari decided to
act to come to its aid. They collected items of clothing, cleaning products, food, a small amount
of money. All this was taken to the family who lost everything and who sleeps next to the
neighbors because of the humidity that makes their home unsuitable for living.

