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Beste mensen,
De winterperiode is begonnen. Velen van ons zien uit naar een witte Kerst of een fijne vakantie in de
sneeuw. Voor de mensen in Transnistrië betekent de winter vaak een periode van honger en kou lijden.
Het uitdelen van de voedselpakketten is weer begonnen, gevuld met ter plaatse gekochte producten. Zo
proberen wij met uw hulp wat verlichting te brengen onder de allerarmsten. Ook bieden wij hier en daar
hulp met de aanschaf van stookhout, om bevriezing te voorkomen.
Svetlana Todorashko is in de Oekraïne geopereerd, ze is
erg blij met haar nieuwe heupprothese en laat alle
mensen die dit financieel hebben mogelijk gemaakt,
HEEL HARTELIJK DANKEN! Helaas is ook haar andere
heup zo slecht dat ook deze op termijn moet worden
vervangen. Svetlana is nog aan het revalideren maar kan
weer voor haar moeder zorgen en hoopt gauw haar
werk te kunnen hervatten. Als je niet werkt in
Transnistrië heb je ook bijna geen inkomen. Helaas zijn
de sociale voorzieningen niet zo goed als in Nederland.
Olympiada heeft in het voorjaar en de zomer naar
hartenlust in haar moestuin gewerkt. Ze is elk jaar
ontzettend blij met het uit Nederland meegebrachte
zaaigoed. De Nederlandse kwaliteit is veel beter zegt ze.

Een voedselpakket en wat extra aandacht

Niet alleen het zaaien geeft haar veel voldoening, maar ook het oogsten en uitdelen aan de mensen in haar
omgeving die zelf niet meer in staat zijn om in hun tuintje te werken.
Als stichting blijven wij proberen om de mensen die worstelen met het dagelijks bestaan, op kleine schaal
te helpen. Wij zijn dan ook blij met elke gift, hoe klein ook. Steeds meer mensen steunen ons project met
een maandelijkse bijdrage, hartelijk dank hiervoor. Dit geeft ons de zekerheid dat we voor een vast bedrag
hulp kunnen bieden.
Wij zijn op weg naar Kerstmis, feest van Licht en vrede. Ook voor onze medemens in Transnistrië willen wij
iets van dit feest waarmaken door een feestelijk Kerstpakket te bezorgen, geen luxe, maar wel iets extra’s.
Van harte willen wij u allen Vredevolle Kerstdagen en een heel voorspoedig 2012 toewensen. Hartelijk dank
voor uw hulp!
Astrid, Beppy, Ilse, Jan, Jasper, Martien, Toos.
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