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Onze vrijwilligers van de Stichting Hulp Moldaviё‐Transnistriё zetten zich belangeloos in voor de armen
en behoeftigen in Transnistriё, een landje afgescheiden van Moldaviё onder Russische invloed.

Beste mensen,
Het is weer december, de dagen zijn weer korter, de hitteperiode weer lang voorbij en het is een stuk
kouder geworden.
Dat zal in Transnistriё zeker ook het geval zijn. Maar is er voor de armste en behoeftigste mensen in
Bychok en Novovladimirovka (de dorpen waar we het meeste hulp bieden) wel voldoende hout voor hun
eenvoudige kachel, waar ook op gekookt moet worden, en is er wel voldoende voedsel voor iedereen om
te kunnen overleven? In de 65 maandelijkse voedselpakketten, die we uit laten delen, zullen we in
december iets extra’s stoppen, want ook daar wordt het Kerst.
De afgelopen zomer kregen we beelden toegezonden van de door hevig noodweer getroffen
dorpsschool in Bychok. Ook de kinderen uit Novovladimirovka zitten daar op school. Het leek wel of er
een aardbeving plaats gevonden had. Muren omgevallen en stukken van de daken ingestort. Gelukkig
was er niemand van de kinderen (van 2 tot 16 jaar) en hun leerkrachten of iemand anders aanwezig toen
het gebeurde.

De regering heeft de muren weer op laten bouwen en de daken hersteld. Ook binnen was natuurlijk veel
schade, maar dat moesten de mensen (dorpelingen en personeel) maar zelf oplossen. Dankzij uw
donaties hebben wij daarbij kunnen helpen.

Galya, onze verpleegster, die parttime zorg biedt aan de
meest gebrekkige ouderen, wil zich vanaf januari a.s. de
hele week voor haar mededorpelingen in de 2 dorpen in
gaan zetten, want er zijn steeds meer behoeftige ouderen.
Zij schreef in haar brief, die ook op onze website staat, o.a.
over Maria (68 jaar), haar man is overleden. Ze heeft 2
zonen, die in Rusland wonen. Ze verdienen niet genoeg
geld om haar te helpen. Maria woont alleen, is
gehandicapt, zit altijd in een rolstoel, ze kan niet meer
lopen. Bovendien woont ze op de tweede verdieping,
zonder lift. Ze komt dus nooit meer buiten. En zo zijn er
nog vele anderen die Galya’s hulp hard nodig hebben. Wij
van de Stichting zijn dan ook erg blij met haar.

Met uw donaties hebben wij ook een schommel aangeschaft die wij aan het kindertehuis in Bender
hebben geschonken. In deze schommel kunnen de kinderen nu heerlijk chillen.
Dank zij uw sponsoring kunnen wij veel mensen helpen hun leven draaglijker te maken.
Hartelijk dank voor alle hulp in het afgelopen jaar. Vredige Kerst en alle goeds voor 2019.
Adri Zeegers, Astrid Baltussen en Toos Linsen‐Rijk.

“Zonder uw hulp, kunnen wij niet helpen.”

