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OBIECTIVUL NOSTRU 

Să se asigure comunității posibilitatea de a trăi în condiții sănătoase din punct de 

vedere igienic și medical. 

Să li se ofere  posibilitatea de a avea acces la un sistem educațional pentru a 

beneficia de  o formare profesională. 

 

MISIUNEA NOASTRĂ 

Să propovăduim credința ortodoxă prin intermediul unei educații sănătoase 

desfășurate în cadrul programelor oferite pentru comunitatea noastră ortodoxă.  
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O SCURTĂ PREZENTARE- DE PR. METHODIOS JM 

 ( DIRECTORUL CENTRULUI MISIONAR) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acestea , plus multe alte întrebări peculiare,  ne-au fost adresate în ceea ce 

privește Centrul nostru Misionar cu scopul de a ne face cunoscuți și înțeleși de către 

comunitate pentru ei fiind ceva nou în această zonă. Totul a fost spontan. Cu un 

singur telefon trimis Mitropolitului Makarios, Nairobi(Kenya). Preasfinția Sa nu a 

ezitat, pe loc i-a dat binecuvântare părintelui pentru a pune început bun în ceea ce 

privea deschiderea unui Centru Misionar Ortodox Educațional. Totul a început 

cu 4 camere închiriate: una a fost utilizată pe post de capelă, iar celălalte au fost 

folosite ca săli de cateheză. Părintele a fost foarte fericit că a avut curajul să se 

încumece la drum având în vedere situația precară, chiar “speriând“ vecinii.  Prin 

urmare, așa am început să învățăm despre provocările vecinilor noștri, în special, 

ale copiilor lor. Doar după patru ani de căsătorie, alături de fiul lor Kariuki, au pornit 

la un drum anevoios.  În perioada aceea pr. Methodios lucra ca angajat într-un 

studio unde câstiga 30 de dolari/lună, iar d-na preoteasă Evelyn era angajată într-o 

academie, unde câștiga 50 de dolari/lună.  Părintele ne mărturisește acest detaliu 

despre salariul lor, deoarece dorește ca cititorii să înțeleagă că idea Centrului 

Misionar nu a fost ca ei să se îmbogățească* , ci s-au gândit la ea , ca la o 

modalitate de a-i Sluji lui Dumnezeu , iar prin această jertfă să fie binecuvântați. 

* Doresc să menționez că în urma discuților avute cu pr.  Methodios , mi-

a mărturisit că în ultimile 8 luni nu a primit deloc salariul. Ținând cont că 

atât el cât și d-na preoteasă lucrează pentru Biserică, în familia dânsului 

nu există nici un venit și nici pentru funcționarii Bisericii.  

 

Centrul Misionar sf. Barnaba din Njabini, Kenya a 

luat naștere în anul 2007 , într-un depozit fiind înființat 

de către J.M  KARIUKI ( acum pr. Methodios JM, 

directorul Centrului Misionar) , împreună cu d-na 

preoteasă Everlyn Mwangi( șefa de studii a Centrului) , 

care este absolventă a Seminariului Ortodox sf. 

Makarios III ,  respecitv profesoară în același seminar. 

În aceea perioadă oamenii nu știau mai nimic despre 

ortodoxie și nici semnificația acesteia (care provine din 

două cuvinte greceşti: „orthos” (drept, corect sau 

adevărat) şi „doxa” (glorie, onoare, laudă, închinare), 

ca atare „învăţătură adevărată” ) fiind chiar deranjați 

de ” Biserica Ortodoxă”.  Majoritatea întrebau “ 

credeți în Dumnezeu? Dar în Hristos? Și  în 

Sfânta Treime? Este ”ortodoxia” o Biserică? “ .   
Pr. Methodios alături de P.S Neofitios 

de Nitria 
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În luna mai a anului 2014, preasfințitul mitropolit Makarios a fost nevoit să facă 

un apel către bunii credincioși lovindu-se de o situație nemaintâlnită pănă atunci, în 

cei 20 de ani de slujire arhierească , de a nu a mai putea plăti salariul lunar al 

preoților și al tuturor angajaților care lucrează pentru Biserica Ortodoxă din Kenya. 

“Timp de vreo trei luni, nu au fost plătiţi nu doar preoţii, dar nici funcţionarii şi 

profesorii şcolilor noastre, mă refer la cei de la Şcoala Patriarhiei noastre, de la 

Colegiul Pedagogic şi de la Şcoala Primară, care se află şi funcţionează în curtea 

Mitropoliei. Nu mi-ar fi trecut prin cap că, într-o zi, după mai mult de treizeci de ani, 

aş fi putut scrie un astfel de titlu. Acest lucru înseamnă că am ajuns, deja, într-o 

situaţie critică, din punct de vedere finaciar, de vreme ce astăzi, în timp ce vă scriu, 

mâncăm exclusiv „pe datorie”, atât la Şcoala Patriarhală, cât şi la cea Primară. 

Adică nu putem plăti oamenii care gătesc în fiecare zi pentru noi, astfel încât să 

putem funcţiona liniştiţi.- afirmă preasfințitul Makarios-. Sfânta Mitropolie a Keniei 

este considerată, şi este, cea mai mare din Africa continentală. În consecinţă, 

amintim faptul că avem 300 de enorii, 250 de preoţi, 30 de şcoli primare şi 

grădiniţe, 15 gimnazii – licee, 30 de centre medicale, o şcoală patriarhală cu 

seminarişti din multe ţări ale Africii continentale şi un colegiu pedagogic. Toate 

funcţionează sub îndrumarea directă şi povăţuirea duhovnicească a Fericitului 

Patriarh al Alexandriei şi întregii Africi, Theódoros. Cer, aşadar, cu rugăminte, 

susţinerea voastră, în mod grabnic, în special în ceea ce priveşte plata salariilor 

preoţilor, să mai putem respira puţin, sau ce consideraţi de cuviinţă. 

Nădăjduim că, prin harul şi cu ajutorul lui Dumnezeu, veţi deveni samaritenii cei 

buni, să ne sprijiniţi astfel încât să ne putem continua misiunea, care este lucrarea 

dragostei, a jertfei şi a într-ajutorării fraţilor noştri din Kenya. 

Vă mulţumim, în primul rând, pentru contribuţia şi dragostea dumneavoastră. 

Cu rugăciune şi multă dragoste în Domnul, “ 

† Mitropolitul Makários al Kenyei 

 

 

 

 

Sursă: pemptousia.ro 
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În decursul anului 2010 pr. Methodios a avut bucuria de a-l cunoaște pe vrednicul 

de pomenire pr. Fr. Evlogious Githingo la seminar. Prin pronie divină pr. Evlogious 

s-a arătat interesat de  istoria misionară a centrului susținându-l dinaproape pe 

părinte. A fost atât de impresionat de numărul mare a catehumenilor încât s-a 

oferit să îl cheme personal pe preasfințitul Mitropolit Makarios, ca să vadă cu ochii 

dânsului lucrarea părintelui Methodios. Pe 3 iulie 2013 Mitropolitul Makarios a 

vizitat pentru prima dată Centrul Misionar Ortodox sf. Barnaba din Njabini,  

Kenya. În vremea aceea părintele nu era hirotonit preot, ci doar proaspăt 

absolvent de Seminar, teolog. D-na preoteasă întrebându-l și cerându-i preasfinției 

Sale Makarios să-i ajute cu un preot, ca să se poată oficia sf. Liturghie, chiar dacă 

va fi doar provizional, ci nu periodic. La apelul acesteia, presfințitul Makarios i-a 

răspuns, că nu este nevoie “ deoarece deja aveți unul“ neînțelegând răspunsul 

primit de la preasfinția sa aceștia l-au întrebat despre preotul respectiv, ca să afle 

cine e. Mare i-a fost surprinderea când a aflat că este vorba chiar despre el. La nici 

19 zile de la întâlnire a fost hirotonit diacon, chiar în perioada decesului , 

vrednicului de pomenire,  Preasfințitul George Gathuna, iar după nici mai puțin de 4 

luni , a fost hirotonit în dreapta de preot. 

Pănă atunci nu a avut susținere din partea nici unei Biserici. Imediat după 

hirotonirea în preot au început să ofere clase pentru elevii din ciclul primar regulat.  

Părintele a avut și momente de cumpănă, pe lângă cele de 

natură economică, pănă să înțeleagă chemarea la care a 

fost Chemat. Inițial a fost chiar revoltat după ce a fost 

hirotonit, deoarece se frământa de ce colegii lui 

seminariști erau trimiși la studii în străinătate pentru a-și 

complecta studiile gândindu-se , că o piedică și un 

impediment este căsătoria cu d-na preoteasă, care face 

parte dintr-o etnie diferită de a lui ( trebuie să avem în 

vedere faptul, ca pentru ei aceste aspecte culturale și 

etnice , încă, sunt foarte importante), dar în scurt timp mi-

am dat seama că planul lui Dumnezeu pentru mine a fost 

ALTUL decât a celorlați.  

Când s-au terminat lucrările în anul 2009 , Centrul găzduia 

mai mult de 60 de copii, care frecventau clasele 

catehetice.  

Lovituri a primit și din partea colegilor de breaslă. Unii au 

fost sceptici în ceea ce privește misiunea centrului, dar 

prin dăruirea, dragostea și încurajarea d-nei preotese a 

continuat ceea ce a început.  

 

 

 

 

pr. Methodios alături de d-na preoteasă 

Evelyn , în mijloc P.S Neofitos al Nitriei 
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Au început să apeleze la prieteni, ca să-i ajute să susțină continuarea activităților 

centrului prin înscrierea copiilor lor în școala ortodoxă sf. Barnaba. 

În ianuarie 2013 s-a închiriat un alt spațiu pentru a se putea desfășura clasele de 

curs , în Njabini PEPSI, - la 500 m de centrul orașului-. 

În colaborare cu Biserica Ortodoxă din Kenya , prin intermediul biroului 

Arhiepiscopiei,  Centrul deține o aripă, anexă dedicată activităților filantropice 

pentru persoanele vulnerabile din comunitatea Centrului.  Centrul deține de un 

program de educație, printre care, și un program , care le oferă hrană, 

masa copiilor orfani , dar și altor copii vulnerabili.  

O altă aripă este întrebuințată pentru nevoile spirituale și sociale. Centrul dispune 

de un personal format de către absolvenții seminarului ortodox Makarios III. De 

asemenea, Centrul dispune de un Club de fotbal pentru tineri și de un grup de 

cercetători. Printre care, o anexă, este destinată sănătății.  

 

SITUAȚIA NOASTRĂ ACTUALĂ 

În momentul de față Centrul Misionar Educațional Ortodox  sf. Barnaba se îngrijește 

de un număr de 117 copii , începând de la o situație materială medie pănă la 

cazuri de vulnerabilitate. Printre aceștia se mai numară și 23 de copii, care au o 

situație extrem de vulnerabilă. 

 

PROVOCAREA NOASTRĂ ACTUALĂ 

Atenția noastră trebuie să se îndrepteze asupra celor 23 de copii cu o 

situație foarte rea , deoarece ei trăiesc în familii cu diverse probleme 

grave, cum ar fi: părinți infectați cu HIV/AIDS, familii foarte sărace, părinți 

violenți chiar și abuzatori- sexual-, dar și psihologic vorbind. Aceștia au foșt 

înscriși în programul susținut de Eminența Sa, Mitropolitul Makarios, care suportă 

costurile mesei. Cum s-a precizat și la început, datorită situației delicate în 

care se găsește Mitropolia, situație cauzată de criza economică, preasfinția 

sa nu a putut să plătească mai bine de jumătate de an nici măcar un euro 

pentru programul care oferă masa zilnică acestor 23 de copii aflați într-o 

situație vulnerabilă.  

Datorită situației delicate în care se află Mitropolia, comunitatea pr. Methodios a 

trebuit să suporte consecințele chiar pănă a fi pe punctul de a renunța la 

misiunea, pe care au început-o. DAR TREBUIE SPECIFICAT că pănă la această 

situație Episcopia i-a susținut îndreaproape. Lamentabil este faptul că foarte puțini 
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înteleg măsura extremă la care a recurs Episcopia obligată de neputiința de a-i 

ajuta dpv financiar pentru a merge mai departe, unii membrii fiind chiar intrigați 

fără să înțeleagă ce se întâmplă. Dar trebuie ca oamenii să rețină, ca acești copii 

sunt acolo, datorită suportului Mitropolitului Makarios , fapt pentru care aceștia în 

comunitatea noastră acești copii sunt foarte respectați fiind sub aripa protectoare a 

Înaltului Makarios.  

NEVOI URGENTE  

 Suportul celor 23 de copii despre care s-a amintit mai sus .  

 Mâncare, haine și educație. 

 Dacă este posibil adăpost. 

           

   CARE ESTE MISIUNEA CENTRULUI MISIONAR? 

 

De la începutul Centrului acesta a susținut și oferit un număr de activități și 

facilitați. 

Centrul deține o fialială dedicată educației, unde sunt integrați copiii din 

medii familiare vulnerabile și greu afectate de probleme.  

 

 Oferă un program de hrănire pentru copii vulnerabili ( * pentru cei 

aflați în situații foarte delicate acest program este gratis, ceilalți 

contribuind din puținul lor pentru a-i putea ajuta pe cei fără nicio 

posibilitate, altfel ar fi aproape imposibil să fie susținuți în condițiile în 

care donațiile sunt tot mai puține). 

 Are o clasă specială de catehizare (program) pentru cei doritori să 

afle mai multe despre Ortodoxie, dar cât și pentru propii elevi. 

 În fiecare miercuri pr. Methodios participă alături de copii la ore de 

cateheză, iar în fiecare duminică toți elevii participă la sf. Liturghie.  

 Dispune de o bibliotecă și o librărie  formată de mai mult de 7000 de 

volume  de cărți. 

 Pentru cei deja convertiți și botezați are loc o clasă de muzică 

psaltică pentru a-i ajuta să fie familiarizați cu cântările sf. Liturghii. 

 Un alt proiect este  destinat  “ Încreștinării- ortodoxe-“ celor din 

mediul african. a introduce în cultura africană elemente din mediul 

ortodox- . ( în mod special cântările sf. Liturghii) 

 În colaborare cu Ministerul Sănătății Publice desfășuară un program 

de sănătate. 

. 
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PERSONAL 

Datorită imposibilității de a a mai beneficia de sprijin din partea Episcopiei angajații 

Centrului nu mai primesc salariul. Prin urmare, de cele mai multe ori Centrul este 

ajutat în mod voluntar. În prezent cei 9 angajați ai Centrului sunt voluntari. Se 

încearcă să li se ofere 50 de euro pe lună pentru a putea supraviețui din veniturile 

părinților care își permit să plătească școala sau din partea bunilor donatori.  

De la început ,Centrul, a beneficiat de mai bine de 40 de voluntari , carea au ajutat 

la dezvoltarea misiunii.  

 

SURSA DONAȚILOR 

 Credite de ajutor venite din partea părinților ( din partea celor care au o 

situație materială mai bună, aceștia plătind integral toate activitățile 

desfășurate de către Centrul Educațional). 

 Donații locale ( din partea celor cu o situație materială mai bună, care 

donează pentru cei aflați într-o situație vulnerabilă). 

 Donații Naționale ( din partea Bisericii Ortodoxe a Greciei . Donații cum ar fi 

medicamente, vaccinuri, cărți și materiale didactice, rechizite). 

 Donații Internaționale ( momentan sperăm că vom ajunge să fim ajutați și 

internațional , prin intermediul Preabunului Dumnezeu). 

 

O SURSĂ SIGURĂ PE TERMEN LUNG A DONAȚILOR 

 Credite în ajutor(bani); 

Centrul de Misiune Ortodoxă sf. Barnaba încearcă să ofere servicii de educație și 
sănătate celor cu o situație materială bună din societate, ca atare, banii câstigați de 
programele Centrului vor fi folosiți în folosul acestuia și pentru a sușine activitățile 

filantropice , pe care le desfășoară de la începutul funcționării. 
 

 
 Vânzarea produselor din ferma Centrului (seră) 

Centrul sf. Barnaba încearcă să construiască a seră, a carei preț este de 370,000.00 

KShs ( modena kenyană ; șeling)- echivalent a 3.600 euro-. (1.00 EUR = 103.95 
KES) 
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PROIECTE PRIORITARE ( DE SCURTĂ ȘI LUNGĂ DURATĂ) 
 

1.Construirea unei capele pentru copii( beneficează de o capelă, dar este în 
incinta clădirii , care este neîncăpătoare). Ne dorim, ca să se poată strângă 2.500 

euro pentru a construi o capelă externă. 
 
2.Construirea unei sere pentru a produce propia hrană pentru copii.  

Cum s-a speficiat și mai sus această seră costă echivalent a 3.600 euro.În plus, 
această seră va produce mai mult decât suficient pentru hrana copiilor încât să se 

poată să se și  vândă pentru a avea o sursă de venit în plus. Venitul încasat va fi 
întrebuințat pentru a funda alte activițăți de către Centru. 
 

3. Terminarea băilor de tip latrină pentru a contribui  la un  nivel sanitar 
mai bun. – În valoare de 1000 de euro- 

 
 
4. Construirea unei propii bucătări.- în valoare de 1.200 euro- 

 
5. Mobilier pentru librăria Centrului: scaune, mese. – în valoare de 500 de  

euro- 
 

6. Să se îmbunătățească clasele de curs pentru a bună acomodare a 
elevilor și creșterea numărului acestora.- în valoare de 1600 euro- 
 

7. Introducerea de instalații electrice și crearea unui laborator de 
informatică. – Cablurile de electricitate costă 400 de euro- 

 
8. Înființarea unei clinici de (HIV) care să ofere teste și consiliere gratuite.  
Acesta fiind folosită atât de copii , cât și de comunitatea din zonă. ( durată lungă) 

 
9. Achiziționarea unui bac ( barcă) pentru a duce&și aduce copii de la 

școală. ( durată lungă) 
 
 

ACTIVITĂȚI MISIONARE 
* Pentru o mai bună vizualizare vă vom prezenta mai jos prin intermediul pozelor 

activitățile Centrului Misionar. 
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(  Pr. Methodios împreună cu elevii) 

 

 

 
 

( Mitropolitul Makarios alături de pr. Methodios și copiii dumneanlui) 
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( PATRIARHUL ALEXANDREI și ÎNTREGII AFRICI, Theodoros II, alături de pr. Methodios) 

 

 

Slujire Arhierească,IPS MAKARIOS 

alăturid e pr.Methodios 

 

Pr. Methodios înainte să fie hirotonit 

alături de IPS MAKARIOS și pr. Evangelos 
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KENYA COMMERCIAL BANK -filială-: NJABINI 

*Numele contului: ABERDARE OASIS CATEERERS 

Număr bancar:  1121969887  

COD SWIFT bancar: KCBLKENX 
 

  

( prima vizită a Preasfințitului Mitropolit Makarios la Centrul sf. Barnaba, iulie 2010) 

 

 

( părintele Methodios alături de d-na preoteasă Evelyn și o parte din copiii centrului) 
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KENYA COMMERCIAL BANK -filială-: NJABINI 

*Numele contului: ABERDARE OASIS CATEERERS 

Număr bancar:  1121969887  

COD SWIFT bancar: KCBLKENX 
 

 

( copiii Centrului participând la sf. Liturghie într-o parohie locală ) 

 

 

 

( înainte de masă așteapă să se dezifecteze;pr. Methodios)  ( copiii care îl ajută pe pr. Methodios în altar) 
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KENYA COMMERCIAL BANK -filială-: NJABINI 

*Numele contului: ABERDARE OASIS CATEERERS 

Număr bancar:  1121969887  

COD SWIFT bancar: KCBLKENX 
 

 

 

            

(IPS MAKARIOS vizitând biblioteca Centrului)           ( Biblioteca deține un nr.de 7000 de volume. Sf. Masă) 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 
 

Copiii într-o excursie  

Secretarul general al Arhiepiscopiei Kenyei ( 

centru) alături de copiii vulnerabili 
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KENYA COMMERCIAL BANK -filială-: NJABINI 

*Numele contului: ABERDARE OASIS CATEERERS 

Număr bancar:  1121969887  

COD SWIFT bancar: KCBLKENX 
 

 
      ( echipa de futbol -adulți- a centrului. În mijloc IPS Makarios, iar în stânga pr. Methodios-2006) 

 
 

    
                                             (Echipa de futbol) 
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KENYA COMMERCIAL BANK -filială-: NJABINI 

*Numele contului: ABERDARE OASIS CATEERERS 

Număr bancar:  1121969887  

COD SWIFT bancar: KCBLKENX 
 

   

( pr.director Methodios alături de copii învățându-i 

să planteze copaci de Ziua Mediului) 

 

     
(prezentând o serbare)                                   

 

 

 

 

( într-o localitate vecină copiii s-au 

strans în jurul unui laptop) 
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KENYA COMMERCIAL BANK -filială-: NJABINI 

*Numele contului: ABERDARE OASIS CATEERERS 

Număr bancar:  1121969887  

COD SWIFT bancar: KCBLKENX 
 

   

           ( d-na preoteasă sortând cărțile)                                   ( o viziune asupra bibliotecii la început) 

 

      

                          ( o parte din librărie)                                               (d-na preoteasă Evelyn) 
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KENYA COMMERCIAL BANK -filială-: NJABINI 

*Numele contului: ABERDARE OASIS CATEERERS 

Număr bancar:  1121969887  

COD SWIFT bancar: KCBLKENX 
 

 

 

                          ( echipa de fotbal a Centrului )                     

 

  

                              ( premierea elevilor )                                        ( premierea elevilor ) 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

                                ( premierea elevilor ) 
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KENYA COMMERCIAL BANK -filială-: NJABINI 

*Numele contului: ABERDARE OASIS CATEERERS 

Număr bancar:  1121969887  

COD SWIFT bancar: KCBLKENX 
 

 

 

              ( program al Centrului pentru femei)       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             ( pr. Methodios tinând un cuvânt) 

 

 

 

Angajații Ministerului de sănătate 

administrând copiilor vaccinuri  

 
 

Furgoneta școlii 

 

Poză făcută în februarie 2015 
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KENYA COMMERCIAL BANK -filială-: NJABINI 

*Numele contului: ABERDARE OASIS CATEERERS 

Număr bancar:  1121969887  

COD SWIFT bancar: KCBLKENX 
 

 
APEL 

 
Centrul Misionar Ortodox Educațional sf. Barnaba apelează la ajutorul 

frățiilor voastre de a ne fi alături și de a ne ajuta să continuăm ceea ce am 
început.Putem fi un punct forte de evanghelizare în viitor doar cu ajutorul 
vostru.  

 
 

 
În slujba Domnului,  
 
PR. METHODIOS JM KARIUKI 

DIRECTOR-CENTUL MISIONAR EDUCAȚIONAL ORTODOX SF. BARNABA 
TEL: 002540/ 0720 222 512 

E-MAIL: JMKARIUKINYANDARUA@YAHOO.COM 

 

DATE BANCARE: 

KENYA COMMERCIAL BANK -filială-: NJABINI 

 Numele contului: ABERDARE OASIS CATEERERS * 

Număr bancar:  1121969887 
 
SWIFT BANK: KCBLKENX 

 
 
* CONTUL BANCAR ESTE PE NUMELE ORGANIZAȚIEI ABERDARE OASIS 

CATEERERS CARE ESTE ÎN COLABORARE CU CENTRUL SF. BARNABA , 
DEOARECE ESTE ÎNSCRISĂ LEGAL, NU ESTE UN ONG, ESTE O ASOCIAȚIE 

GUVERNAMENTALĂ CARE SUSȚINE CENTRUL ȘI TOATE ACTIVITĂȚILE NON-
GUVERNAMENTALE, CA CENTRUL SF. BARNABA FACILITÂND MAI MULTE ASPECTE 
ALE MISIUNII. DONAȚIILE AJUNG DIRECT LA PR. METHODIOS-DIRECTORUL 

CENTRULUI- . 
 

 
ALTE DATE DE CONTACT:  

 
FACEBOK: ABERDARE OASIS CATEERERS 
                 AFRICAN ORTHODOX CHURCH OF KENTA      

 
Tradus în lb. română: Elena Rățulea 

 
 
21.02.2015 
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KENYA COMMERCIAL BANK -filială-: NJABINI 

*Numele contului: ABERDARE OASIS CATEERERS 

Număr bancar:  1121969887  

COD SWIFT bancar: KCBLKENX 
 

 
 

 

 

Cu binecuvântarea IPS MAKARIOS pentru a traduce în lb.română cu scopul de a răspândi informații 

despre  MISIUNEA ORTODOXĂ din Africa  fraților și cititorilor români.  
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KENYA COMMERCIAL BANK -filială-: NJABINI 

*Numele contului: ABERDARE OASIS CATEERERS 

Număr bancar:  1121969887  

COD SWIFT bancar: KCBLKENX 
 

 

 

 

 

 

 

                           

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 


