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Beste mensen, 

De maand december, in Nederland een maand vol huiselijke gezelligheid en warmte met elkaar. Met 
opa’s en oma’s, kinderen en kleinkinderen. 

Hoe zal dat nu in Transnistrië zijn? 

Veel kleinkinderen zijn volledig afhankelijk van hun opa en oma, omdat hun ouders in het buitenland 
werken. Of nog erger, reeds zijn overleden. In Transnistrië zelf heerst grote werkeloosheid. Deze 
grootouders draaien dan helemaal op voor de opvoeding en verzorging van hun kleinkinderen. Van hun 
piepkleine pensioen en een stukje te verbouwen grond is dat voor velen een onmogelijke opdracht.  

Sociale voorzieningen zijn er 
ook niet of nauwelijks. Tot 
overmaat van ramp is in 
oktober de roebel van 
Transnistrië sterk 
gedevalueerd, zodat het 
voor hen nog moeilijker 
geworden is aan voldoende 
voedsel te komen. Van 
Olympiada en Galya (onze 
verpleegkundigen), die in de 
twee dorpen wonen 
waaraan wij hulp bieden, 
vernamen wij dat steeds 
meer mensen met een 
voedseltekort moeten leven. 

Gelukkig kunnen wij, met 
dank aan uw sponsoring, 
voor 65 i.p.v. 60 
maandelijkse 
voedselpakketten zorgen 
voor de allerarmsten. Onze 
helper Benjamin, die in 
nauw contact staat met Olympiada en Galya, heeft ook steeds meer moeite voldoende voedsel te kopen, 
want in de winkels raken ook steeds meer schappen leeg.  
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Toch blijven we zo goed mogelijk ondersteuning 
bieden. De afgelopen zomer hebben we de gevaarlijke 
rookkachel van die hoestende oma laten vervangen 
door een beter apparaat. Twee armoedige huisjes 
hebben we voorzien van waterleiding en riolering. Op 
de dorpsschool van de 2 dorpen, waar kinderen van 2 
tot 16 jaar verblijven, hebben hun moeders en oma’s 
danskleding kunnen maken voor optredens van deze 
kinderen. Ook hebben we kunnen zorgen voor een 
wasmachine (o.a. voor het vele beddengoed). De 
kinderen maken lange dagen op school en de jongere 
kinderen slapen dan nog ‘s middags. 

             

 

 

 

 

 

Oma met de nieuwe verwarming 

U zult begrijpen dat er naast voedselproblemen, in dit armste landje van Europa, nog veel andere 
problemen zijn. Dankzij uw sponsoring kunnen wij er toe bijdragen het leven van veel mensen iets 
dragelijker te maken in dit landje, waar de zomers heet en droog zijn en de winters o zo koud. 

Stookhout voor de winter 

Wij wensen u allen warmhartige feestdagen toe met opa’s en oma’s, kinderen en kleinkinderen. 

Zonder uw hulp, kunnen wij niet helpen! 

Adri Zeegers, Astrid Baltussen en Toos Linsen-Rijk. 


