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Beste mensen,
Op mijn eerste reis naar Transnistrië maakte ik samen met Toos Linsen - Rijk en Astrid Baltussen een
tussenlanding in Kiev.
Hoewel het vliegveld er in de zon vredig uitzag, gingen mijn gedachten toch als vanzelf uit naar de
tragische vlucht van de MH17 een eind verderop in de Oekraïne.
Met een half uur vertraging vlogen we met een kleiner vliegtuig door naar Moldavië en landden op het
mini vliegveld bij Chisinau. Daar stond Benjamin, onze man uit Transnistrië, samen met zijn vrouw ons op
te wachten, om ons met zijn busje over de grens te loodsen.
Slalommend, om de grootste en diepste gaten in het wegdek te ontwijken, bracht hij ons na heel wat
formaliteiten over de grens naar ons appartement in de hoofdstad Tiraspol.
De entree, het trappenhuis en het halletje naar ons verblijf zagen er goor, vies en troosteloos uit en
deden me het ergste vrezen voor onze “residentie”. Gelukkig viel dat reuze mee en zag het er keurig uit.
Toos, door ervaring wijs geworden, had de nodige keukenspullen als aanvulling meegenomen.
De volgende dag moesten we ons om 9.30 uur melden op het politiebureau en nadat Benjamin de
benodigde formulieren voor ons ingevuld had, konden we beginnen met ons werkbezoek in het kleine,
armste land van Europa.
Het zwaartepunt van ons werk ligt in de twee dorpen Bichok en Novovladimirokov met hun gezamenlijke
school in Bichok.
In deze dorpen heerst een grote armoede. Zonder de
60 maandvoedselpakketten, die we het hele jaar door
aan de allerarmsten verstrekken, zouden deze mensen
al snel ondervoed raken. De werkeloosheid is groot en
met een uitkering van 20 euro per maand is ook hier
niet veel mogelijk. De mensen hebben geen
ziektekostenverzekering, moeten dokter, tandarts of
ziekenhuis meteen afrekenen. Daar wordt dan ook
weinig gebruik van gemaakt, zodat de gemiddelde
leeftijd nu rond de 54 ligt.
Ze zijn blij met onze verpleegster, die wat zorg kan
bieden aan met name de ouderen.
Op de dorpsschool, waar we al heel wat projecten
gesteund hebben, kwamen nu o.a. de vragen of we een
kind wilden ondersteunen dat een hartoperatie moet
ondergaan en of we wilden helpen de asbestdaken van
speelhuisjes op het schoolterrein te vervangen door
gezonder materiaal.
Ook de twee weeshuizen en het psychiatrisch
ziekenhuis willen we zo mogelijk blijven steunen,
alsmede enkele voor ons bekende arme gezinnen in de
stad Tiraspol.

3-jarige houdt zijn verkregen speelgoed stevig vast

Astrid op bezoek bij een gehandicapt kind

Eén van de armoedige huisjes waar wij op bezoek waren

Het was voor mij schokkend te ervaren dat er binnen het huidige Europa nog plekken zijn met zo’n grote
armoede. Ik werd bij vele armoedige huisjes uitgenodigd binnen te komen, waar tussen de povere
huisraad ook nog dubbel gehandicapte kinderen zitten of liggen.
Wij kunnen dankzij u, onze sponsoren, blijven helpen de ergste noden van deze mensen te verlichten.
Daarvoor hartelijk dank.
- Zonder uw hulp, kunnen wij niet helpen! –
Adri Zeegers.

