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Wat een ervaring! Eind maart mocht ik (Ilse) , samen met Beppy en Jasper, een kijkje gaan nemen bij de
projecten die de stichting in Transnistrië ondersteunt. In een week hebben we alle projecten bezocht en
ondersteuning geboden daar waar mogelijk was.
Een goede voorbereiding is het halve werk dus de eerste twee dagen zijn we bezig geweest met de inkopen
voor de voedselpakketten, speelgoed kopen en ruim 400 snoepzakken maken. De spullen voor de
voedselpakketten hebben we bij Olympiada afgegeven en zij zorgt, samen met vrijwilligers van haar kerk,
dat de 60 pakketten worden samengesteld.
We hebben kindertehuizen bezocht waar we speelgoed, bananen, yoghurt, snoepzakken, schriften en
pennen hebben uitgedeeld. Het is bijna niet uit te leggen hoe de kinderen daar moeten leven. Van hun
gezichten kun je aflezen dat ze niet gelukkig zijn. De basisvoorzieningen zijn er maar deze zijn in slechte
staat. De overheid ondersteunt de instellingen bijna niet waardoor er geen geld is om de gebouwen te
verbeteren of iets met de kinderen te doen. De kinderen gaan naar school op het terrein wat betekent dat
veel kinderen tot hun 18e jaar niet buiten de hekken komen. Op hun 18e moeten ze de wijde wereld in met
het beetje kennis wat hen is bijgebracht. De aandacht en liefde die kinderen nodig hebben krijgen ze niet.
Er wordt amper naar ze omgekeken. Maar we hebben de kinderen zien stralen bij het krijgen van de
spulletjes, een knipoog en een aai over hun bol.
Geweldig was het bezoek aan de kinderpsychiatrie. We kwamen tijdens het middagdutje maar dat was voor
de begeleiders geen probleem. We hebben bananen, chocolade en speelgoed uitgedeeld. De kinderen
lagen allemaal in hun bed. Wat een lol hadden deze kinderen met al dat lekkers en het speelgoed. De
begeleiders waren erg positief richting de kinderen en zij proberen met de kennis en middelen die ze
hebben er het beste van te maken. Als je goed rondkeek zag je dat de bedden en kleding in slechte staat
waren en dat de afdeling gedeeld werd met de vrouwenpsychiatrie.
We hebben nog een bezoekje gebracht aan een psychiatrische instelling voor mannen waar we koeken
hebben gebracht. De gebouwen verkeren in een slechte staat.
In een kindertehuis werden we aangesproken door een administratief medewerkster. Ze heeft een
versleten heup waardoor ze slecht loopt. Ze vroeg ons haar te helpen door haar financieel te ondersteunen
voor een operatie. In Moldavië/Transnistrië is werk schaars dus als je lichamelijk gehandicapt bent heb je
veel minder kans op een baan. Geen baan is geen geld en dat betekent nog meer overleven. We hebben
een gesprek gehad met Todorashko bij haar thuis. Ze woont in een klein huisje samen met haar moeder die
psychiatrisch patiënte is. Haar man is jaren geleden overleden en haar zoon woont in de Oekraïne. Hij
werkt daar in het circus maar heeft niet altijd werk waardoor hij haar ook niet kan ondersteunen. Bij het
kindertehuis verdient ze 80 tot 100 dollar per maand. We hebben besloten haar te helpen. Ze heeft al een
gesprek gehad met een arts in de Oekraïne en deze heeft ook een offerte gemaakt. Omdat Moldavië
dichterbij is en de stichting al eerder operaties daar heeft laten uitvoeren gaat Benjamin (onze medewerker
in Transnistrië) samen met Todorashko kijken wat daar mogelijk is.

Op de laatste dag hebben we samen met Olympiada de
voedselpakketten uitgedeeld. Met het busje van
Benjamin reden we langs de huisjes. Het zijn
voornamelijk oudere mensen die van oktober tot april
elke maand een voedselpakket krijgen. Schrijnend dat
mensen in Europa nog zo moeten leven. Deze oude
mensen leven in een klein huisje/hutje soms met gaten
in de daken en zijn afhankelijk van hun kinderen of
naaste. Sommige zijn lichamelijk gehandicapt of
hebben psychische problemen. Veel huisjes zijn vervuilt
omdat de mensen niet in staat zijn om zichzelf te
redden en geen hulp hebben. Verschrikkelijk dat je zo
je oude dag moet doorbrengen. In Transnistrië hebben
ze geen bejaardentehuizen. Kun je niet meer voor jezelf
zorgen dan hebben ze een plek voor je in een
psychiatrisch ziekenhuis. We proberen de mensen door
de voedselpakketten en de aandacht van Olympiada
vooruit te helpen en te laten merken dat er aan hen
gedacht wordt. Mocht er blijken dat mensen iets
extra’s nodig hebben zoals medicijnen of incontinentie‐
materiaal dan kan de stichting daarvoor zorg dragen.

Todorashko en haar moeder

De stichting ondersteunt twee gezinnen met een maandelijkse bijdrage. We hebben beide gezinnen
bezocht. Djana is gelukkig met haar dochtertje en haar opgeknapte huisje. Haar toilet in de tuin zal
binnenkort vervangen worden door een toilet in haar huisje. De stichting draagt hieraan bij. Het andere
gezin is een gezin met 9 kinderen. Dit gezin doet haar best, vader werkt en de kinderen gaan naar school
maar rondkomen is onmogelijk. Met de bijdrage kunnen ze zorgen voor eten.
Je kunt je niet voorstellen dat Transnistrië bij Europa hoort en dat nog zo weinig mensen van deze streek
hebben gehoord. En wat nog erger is, is dat bijna niemand weet hoe de mensen daar leven. Door het
regime wat er heerst hebben mensen geen mogelijkheden en is de kans op verbetering minimaal. Met het
geld van de sponsoren zorgen we ervoor dat de voedselpakketten uitgedeeld kunnen worden, eens per jaar
de instellingen bezocht worden en de gezinnen ondersteund worden en als er mensen hulp nodig hebben
kijken we of we dat kunnen bieden.
Het is voor ons erg leuk om te zien dat ook kinderen hier in Nederland betrokken zijn. Een groepje kinderen
heeft een flessenactie gehouden en een andere groep heeft op de rommelmarkt gestaan. De opbrengst is
voor de stichting. Heel erg bedankt jongens en meiden!
Verder willen wij alle andere mensen hartelijk bedanken die onze stichting de afgelopen tijd hebben
gesteund. Als u ook iets wilt betekenen voor de stichting dan kunt u ten allen tijde contact met ons
opnemen of uw bijdrage overmaken op bovenstaand rekeningnummer.
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