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Beste mensen, 

De schoentjes gevuld, blije kindergezichten, de Sint 
en zijn gevolg zijn weer terug naar Spanje. Ook de 
kinderen in Transnistrië kijken uit naar de 
Kerstman, zou hij dit jaar een verrassing brengen? 
Of moet hij ook kinderen vanwege de armoede 
overslaan? 

Gelukkig hebben wij het afgelopen jaar weer 
mogen ervaren dat er ook in Nederland veel 
mensen zijn die onze stichting een warm hart 
toedragen. Heel veel dank hiervoor! Wij zijn blij 
met elke euro, want vele kleintjes maken immers 
één groot. Toch willen wij Kiwanis Dommelland te 
Valkenswaard en het Parochieel Missie Comité te 
Aalst, speciaal bedanken voor hun donatie. Het 
verstrekken van een maandelijks voedselpakket, 
schooluniformen en schoolgeld voor een aantal 
kinderen konden wij door deze donaties toezeggen. 
Ook kon de school een aantal nieuwe matrasjes 
aanschaffen voor de kinderbedjes, de allerkleinsten 
gaan ’s middags nog naar bed. De matrasjes waren 
al lang aan vervanging toe, maar voor het 
schoolbestuur is het steeds een wikken en wegen 
wat het belangrijkste is.      De oude matrasjes 

 

Zes en twintig jaar geleden zou er voor de dorpen 
Bichok en Novovladimirokov een nieuwe 
basisschool worden gebouwd, door het 
uiteenvallen van de Sovjet Unie zijn ze niet verder 
gekomen dan een stuk ruwbouw. Die staat na al 
die jaren desolaat in het open landschap. De hoop 
dat de nieuwe school er ooit gaat komen is al lang 
vervlogen. 

Deze maand zijn er verkiezingen in Transnistrië, 
mensen hopen dat de nieuwe regering hen een 
betere toekomst zal brengen. Momenteel zijn veel 
winkelschappen leeg en is het voor Benjamin, 
onze hulp in Transnistrië, moeilijk om de 60 
voedselpakketten maandelijks gevuld te krijgen.  

 

   Kinderen trots op hun nieuwe schooluniformen 
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Er heerst onzekerheid over de plannen van Poetin met het kleine maar o zo belangrijke (vanwege de 
aanwezigheid van olie- en gaspijpleidingen) Transnistrië welke ingeklemd ligt tussen Moldavië en de 
Oekraïne. Gaat het een tweede “De Krim “ worden?  

Maar door uw hulp komen er ook veel mooie dingen tot stand. Galya de verpleegkundige biedt waar 
nodig, nog steeds de noodzakelijke hulp. 

 
De gymzaal van de basisschool in Bichok  

We kunnen nog elke maand 60 voedselpakketten laten bezorgen en individuele gezinnen weer wat hoop 
geven door hen financieel of met goederen te ondersteunen. Dit altijd met bemiddeling van onze 
mensen ter plaatse. Er worden rekeningen van gas of elektra betaald of een wagen stookhout gekocht. 
Kinderen krijgen een warme winterjas en de ouderen warme nachtkleding en dekens. 

Elk jaar als wij het land bezoeken worden wij overstelpt met dankbaarheid en dit alles dankzij uw hulp! 

Zal de Kerstman dit jaar ook de kinderen in Bichok en Novovladimirokov bezoeken? 

Wij wensen u en allen die u lief zijn het Licht van Kerstmis, sfeervolle dagen en een hoopvol en gelukkig 
2017. 

 

Zonder uw hulp, kunnen wij niet helpen! 

 

Adri Zeegers, Astrid Baltussen en Toos Linsen – Rijk. 


