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Beste mensen, 

Sinds enkele jaren verzorg ik, ondergetekende Jan van der Sanden, de website van onze stichting. 

Dit jaar had ik het voorrecht uitgenodigd te worden om samen met de bestuursleden de handen uit de 
mouwen te steken in Transnistrië. Deze ervaring zal ik nooit meer vergeten. Wat een dankbare mensen 
heb ik mogen ontmoeten, die ondanks alle ellende en armoede, de steun die ze van de stichting krijgen 
hartverwarmend aanvaarden. 

Onze eerste dag werd besteed aan het doen van inkopen voor de maandelijkse voedselpakketten. Die 
dag bezochten we ook twee gezinnen. De woonomstandigheden waren voor mij schokkend. Dergelijke 

armoede had ik nog nooit gezien. 
Desondanks zag ik blijde gezichten bij 
onze komst.  

Sveta, de moeder links op foto, stond ons 
al op te wachten. Ze was inmiddels op de 
hoogte van onze komst. Dat de stichting 
hier goed werk verricht werd me als snel 
duidelijk. 

Haar werd kleding en speelgoed 
geschonken. Sveta ontvangt van de 
stichting bovendien geldelijke steun voor 
het nodige levensonderhoud. 

De tweede dag, dinsdag, stond in het teken van het verstrekken van de voedselpakketten in Bichok en 
Novovladimirokov. We reden eerst naar het laatstgenoemde dorp.  

Direct bij het binnenrijden van het kleine dorp, met veel vervallen huizen, werden we verwelkomd door 
een vrouw die eerder van de stichting een vracht stookhout had gekregen om de barre winter te 
doorstaan. Klappend in haar handen kwam ze aangelopen. Ze omhelsde Astrid en huilde. Later haalde ze 
van haar erf een stukje hout om ons eraan te herinneren waarom ze zo dankbaar was. Hartverscheurend 
deze ontvangst. 

Hier werd me echt duidelijk hoe hoog de nood is en hoe groot 
de dankbaarheid van de mensen die dankzij uw steun geholpen 
worden. Ik sta midden in Transnistrië, in het “rijke” Europa, in 
een straatarm dorpje, waar mensen moeten knokken om te 
overleven.  
We delen veel voedselpakketten uit. Via mijn persoonlijke 
facebookpagina had ik een oproep geplaatst om extra geld in te 
zamelen. In ons onderkomen hadden we namelijk wel WIFI en ik 
kon online verslag doen van wat ik eerder die dag gezien en 
meegemaakt had. De stichting mocht donaties voor zeker 50 
voedselpakketten ontvangen. Enkele gezinnen doneerden voor 4 
en zelfs 8 pakketten.   
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Aan verschillende vaak minder valide ouderen 
werden daarna in het dorp Bichok de 
voedselpakketten 
verstrekt. In een 
appartementen-
complex in het dorp 
bleek de 
stadsverwarming 
afgesloten. In een 
van de huizen stond 
in de woon-
slaapkamer een 

houtkachel met de afvoerpijp door het raam naar buiten. De kamer was 
zwartgeblakerd, de vrouw hoestte bij de ontvangst van het pakket. Hier 
hebben we besloten in te grijpen en op korte termijn zal deze gevaarlijke 
rookkachel vervangen worden door een gaskachel. Het geld voor deze 
investering is inmiddels overgemaakt, en Benjamin onze contactpersoon, 
zorgt voor verwezenlijking van de aanleg van deze kachel. 

Gedurende de week bezochten we een weeshuis, een psychiatrisch 
ziekenhuis, de basisschool in Bichok en brachten we een bezoek aan drie kinderen, die eerder van de 
stichting hulp hebben mogen ontvangen.  

Het weeshuis kreeg geld om de kale banden van de 
Schoolbus te vervangen. De volgende ochtend kreeg 
Benjamin al een telefoontje dat de nieuwe banden er 
op lagen! Het psychiatrisch ziekenhuis werd verblijd 
met een media TV voor het bekijken van specifieke 
programma’s, geschikt voor de bewoners. Ook werd 
geld ter beschikking gesteld voor nieuwe naaimachines. 
Sommige bewoners werken in het naaiatelier en maken 
ondergoed en bedlinnen. 

 

 

De basisschool kreeg geld voor verdere investering in de 
sportaccommodatie. Eerder ter beschikking gesteld geld 
was inmiddels goed besteed aan de renovatie van deze 
sportruimte in de kelder. Nieuwe kozijnen en deuren 
zijn inmiddels aangebracht.  

 

Het was een emotionele week waarin ik heb gezien dat we dankzij 
onze donateurs hier een verschil kunnen maken en mensen 
kunnen helpen. Ik wil daarom alle donateurs bedanken voor hun 
bijdragen, hoe groot of klein ze ook zijn ! 

 

Zonder uw hulp, kunnen wij niet helpen! 

 

Jan van der Sanden, webmaster 

Mede namens het bestuur: 

Adri Zeegers, Astrid Baltussen en Toos Linsen – Rijk. 


