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

Beste mensen,
Wij hopen dat het nog goed gaat met u in deze “bijzondere tijd”. In Transnistrië gaat het erg slecht.
Ondanks dat de grenzen gesloten zijn en alleen in heel bijzondere gevallen voor iemand opengaan,
worden er met regelmaat veel mensen besmet. Ook in de wat afgelegen, armoedige dorpjes waar onze
Stichting het meeste hulp biedt.
In juli waren er grote overstromingen door de rivier de Dnjestr. Wekenlang duurde toen de tropische
regenval. Daarna weken hitte van rond de 40 graden. Uitstekend weer voor een enorme groei van de
muggenpopulatie. Muggenwolken als nooit tevoren, belaagden de mensen in de dorpen en in de steden.
Het koren verdroogde op het veld en de oogst van de seizoengroente en fruit was veel kleiner dan
normaal. De prijzen hiervan stegen dan ook tot ongewone hoogte.

Onze verpleegkundige Galya aan het werk

Veel arbeiders die over de grens in Moldavië werken mochten ook na te hebben gedemonstreerd om de
grens voor hen open te doen, toch niet meer de grens over. De leiders van de demonstraties werden
meteen gearresteerd en vastgezet. Einde van de demonstraties. De meeste arbeiders krijgen nu nog
maar een beetje of helemaal geen salaris meer van hun werkgevers in Moldavië.
Er zijn nu ook veel meer misdrijven (diefstal, moord en zelfmoord) dan voorheen.
Wij zijn dan ook blij dat we, met onze voedselpakketten en de hulp van onze verpleegster Galya, iets
voor de allerarmsten kunnen betekenen.
Eind november kregen wij een vraag om financiële hulp te bieden aan een 7 jarige jongen met leukemie
en een vader die in het ziekenhuis is opgenomen met kanker. Uiteraard hebben wij ook hen financieel
gesteund.

4‐jarige jongen haalt hout voor zijn gehandicapte oma
Wij zijn dankbaar voor alle hulp die wij van u mochten ontvangen en hopen dat u ook nu ons project wilt
blijven steunen.
Ondanks onze eigen zorgen in Nederland hopen we dat u hen niet vergeet, want:

“Zonder uw hulp, kunnen wij niet helpen.”
Wij wensen u een Vredige Kerst en een mooi en gezond 2021.
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