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Beste mensen,                                                                                                                         

Ook in Moldavië – Transnistrië is de winter in aantocht. Een zorgelijke tijd voor de meeste mensen, 
vooral voor hen die wij tot onze doelgroep rekenen. Hoe krijg ik mijn gasfles betaald of waar haal ik 
stookhout vandaan om deze winter de vorst buiten de deur te houden? Hoe kom ik aan een warme 
winterjas voor mijn kinderen? Kan ik mijn kinderen wel genoeg te eten geven? Dingen die wij zo normaal 
vinden, dat we er niet meer bij stil staan. 

Gelukkig hebben velen van u ons project ook het afgelopen jaar weer gesteund. Heel veel dank hiervoor!  

 
Ontroerd bij het ontvangen van stookhout 

Dankzij uw hulp hebben wij de mensen in Transnistrië ook weer kunnen helpen met het maandelijks 
verstrekken van een voedselpakket. Voor het eerst, vanwege de grote nood, ook in de zomermaanden. 

Benjamin, onze medewerker ter plaatse, heeft ook enkele alleenstaande moeders in de stad Tiraspol 
maandelijks een pakket gebracht. Ook op  Olympiada en haar team van voedselinpaksters konden wij het 
afgelopen jaar weer een beroep doen.  

Kiwanis Dommelland heeft gezorgd dat een aantal kinderen een schooluniform, leer- en speelmiddelen 
heeft gekregen zodat ook zij aan een nieuw schooljaar konden beginnen. 

We konden helpen bij de verdere renovatie van de dorpsschool. 

Galya, de verpleegkundige, heeft de meest behoeftige mensen kunnen verzorgen en verplegen. 

Allemaal lichtpuntjes in een vrij troosteloos bestaan. 

De werkeloosheid is hoog en een uitkering kennen ze veelal niet. Veel jongeren proberen buiten de 
landsgrenzen werk te vinden. Helaas zien velen de toekomst zo somber in, dat zij een einde aan hun 
leven maken. 
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Ook onder de patiënten die in de psychiatrie verblijven, is het aantal jongeren hoog. Wij bezoeken en 
ondersteunen dit psychiatrisch ziekenhuis jaarlijks en hopen zo wat verlichting te brengen.  

 
Een warme deken en nachtjapon voor de koude nachten 

Wij willen ons graag in blijven zetten voor de mensen in nood in Transnistrië en door blijven gaan met 
het geven van hulp. 

Mogen wij ook in 2016 weer op uw hulp rekenen want: 

- Zonder uw hulp, kunnen wij niet helpen! – 

 

Wij wensen u het Licht van Kerstmis en een gezond en voorspoedig 2016! 

 

Astrid, Adri, Marola, Martien, Toos. 

 

 


