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Beste mensen,
Velen van u hebben positief gereageerd op onze nieuwsbrief van november 2009. Hierdoor hebben
wij een mooi kerstpakket kunnen bezorgen.
In januari hebben wij een werkbezoek gebracht aan Transnistrië. We hebben een bezoek gebracht
aan (D)Jana met haar dochtertje Katja. Inmiddels zijn er twee nieuwe raamkozijnen geplaatst in haar
huisje. Het is er nu wind- en waterdicht en het was er lekker warm.
Vera, die ook de contactpersoon is tussen Jana en ons, vroeg ons opnieuw om hulp bij een zeer
schrijnend geval. Wij hebben dit gezin van 9 kinderen bezocht en gezien hoe dringend hulp nodig is.
Vader is sjouwer in de bouw en doet geweldig zijn best om zijn gezin te onderhouden. In de
wintermaanden ligt de bouwƐƟůĞŶŝƐĞƌŽŽŬŐĞĞŶŝŶŬŽŵĞŶ͘ƌŝƐŝŶdƌĂŶƐŶŝƐƚƌŝģ geen sociaal vangnet
zoals in Nederland. Wij hebben toegezegd dit gezin te helpen met voeding en flessen gas zodat er
gekookt kan worden.
In het weeshuis te Glenoia hebben we wederom Nicolai en Vika ontmoet. Het is altijd fijn om te
ervaren hoe blij zij zijn met ons bezoek. Nicolai had inmiddels contact gehad met zijn moeder, helaas
kregen wij de indruk dat dit geen onverdeeld succes was. Aan alle kinderen hebben we persoonlijk
een zakje lekkers met mandarijn en bekertje yoghurt uitgedeeld. Zo weten wij zeker dat elk kind wat
krijgt.
Voor de groepen hadden we
spelletjes, een voetbal en boeken
gekocht. Harrie Potter is daar net
zo populair als bij ons en werd dan
ook met gejuich ontvangen. De
directeur vroeg onze financiële
hulp bij de aanschaf van een
kunstgebit voor de zestienjarige
tandloze Alexei. Na overleg,
hebben wij hulp toegezegd.
Ook voor de kinderen in het
Moldavisch weeshuis hebben wij
dezelfde spullen gekocht, ook hier
alom blijdschap.
In Bichok was de ontmoeting met
Olympiada en Gregori weer allerJasper en Gregori (met gewonde arm in mitella)
hartelijkst. Gregori zal blijvend letsel overhouden aan het ongeluk met de cirkelzaag. Hij heeft altijd
pijn en kan van de linkerhand alleen nog zijn duim bewegen. De dokter heeft hem naar huis gestuurd
met de opmerking; och, u bent al een oude man van 76 jaar.
Zoals u zult begrijpen heeft de altijd bezige Gregori het niet alleen lichamelijk, maar ook geestelijk erg
moeilijk met deze toestand. Toch weet hij ondanks alles zijn humor te bewaren.

Nu Olympiada niet meer met haar man Gregori de voedselpakketten kan uitdelen, hebben bewoners
uit het dorp haar daarbij geholpen. Met Kerstmis lag er zoveel sneeuw dat zij dit voor een groot
gedeelte met de slee hebben gedaan.
Bij het bezorgen van de januari pakketten waren wij zelf aanwezig. Ook toen lag er nog zoveel
sneeuw dat wij tot tweemaal toe de auto van Benjamin, onze chauffeur en tolk, uit de sneeuw
moesten duwen. Om verdere problemen te voorkomen zijn we te voet verder gegaan.
Veel mensen lagen vanwege de
kou met jas aan en muts op in
bed, het was -20°C en het kwik
zou nog verder dalen. Er waren
mensen die geen enkele
warmtebron hadden. Om niet te
bevriezen kun je dan maar het
beste goed aangekleed in je bed
blijven liggen.
Het is schrijnend om te zien hoe
ver de gezondheidszorg in
Transnistrië achter loopt bij het
westen, en natuurlijk zijn de
ouderen en gehandicapten, de
kinderen in tehuizen, hiervan de
Man met jas aan in bed vanwege de kou
dupe.
U begrijpt hoe blij deze mensen zijn met onze hulp, maar ook de aandacht die ze hierdoor krijgen,
want iemand kijkt naar hen om. Dat is iets wat ze niet gewend zijn.
Het is dan ook altijd met een dubbel gevoel dat wij weer naar Nederland vertrekken. Enerzijds fijn
om met uw hulp iets voor deze mensen te kunnen doen, anderzijds een gevoel van niet genoeg te
kunnen doen en hen toch weer moeten achterlaten in hun ellende.
Tijdens ons verblijf in Transnistrië hebben wij nagedacht over ons werk in de toekomst. We kwamen
tot het besluit dat we moesten overgaan tot het vormen van een stichting en dat we moesten
proberen om jongere mensen bij ons project te betrekken. Het zou immers jammer zijn als dit
prachtige werk, op enig moment geen doorgang meer zou kunnen vinden. Op 29 januari 2010 werd
daarom de Stichting “Hulp Moldavië - Transnistrië” een feit.
We hebben Ilse Verspeek bereid gevonden om toe te treden tot het bestuur. Onze werkwijze zal
hetzelfde blijven: kleinschalig en controlerend, het helpen van de mensen in Transnistrië die onze
hulp het hardst nodig hebben. Wij hopen een ANBI nummer te verkrijgen en aan een website wordt
gewerkt. Met uw hulp blijven wij dit mooie en dankbare werk voortzetten!
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