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

Beste mensen,
Ons jaarlijkse bezoek aan Transnistriё zit er weer op. Door het vanwege privé omstandigheden niet mee
kunnen gaan van Adri Zeegers en de dramatische dood van de kleinzoon van Olympiada, verliep deze reis
anders dan vooraf gepland. Maar Astrid en ikzelf hebben toch alles kunnen doen wat op het programma
stond.
Ook dit jaar lieten de mensen ons weer zien wat er het afgelopen jaar door middel van sponsorgelden
kon worden aangeschaft. Daarbij behoren natuurlijk ook de maandelijkse 65 voedselpakketten. Deze
keer zijn wij zelf mee geweest om het voedsel in te kopen en bij de gezinnen te bezorgen. Het bezorg‐
klaarmaken en verpakken, daarvoor zorgen Olympiada en een team mensen uit het dorp. Ik kan u
vertellen dat dit nog een hele klus is. Suiker, rijst en macaroni werden zo groot mogelijk ingekocht. Zo
aangevuld met bakolie, potgroenten, blikje vlees of vis, ontbijtgranen enz. werden het heel mooie
pakketten. De grote gezinnen krijgen meer dan de eenpersoonshuishoudens. De mensen zijn heel
dankbaar. Maar natuurlijk waren er ook nu weer nieuwe hulpvragen. Zoals incontinentie materiaal voor
twee mannen waarvan de een géén en de ander één been heeft. Galya, de verpleegkundige, bezoekt en
verzorgt deze mensen.
Naast de drie gehandicapte kinderen die wij al helpen met voedsel en medicijnen, vroeg Galya onze hulp
bij een kindje van drie jaar dat in het kindertehuis woont. De helft van haar korte leventje heeft zij al
doorgebracht in het ziekenhuis. Zij is vrolijk en intelligent, maar haar beentjes zijn in een soort lotus
houding aan haar lijfje gegroeid. Zij kan niet staan of lopen, lijkt meer op een duikelaartje.
De verpleegpost van de dorpen Bichok en Novovladimirovka vroeg om hulp bij de aanschaf van
verbandmiddelen en medicijnen. Zij zouden graag hun zeer gammele stoelen vervangen en een
buitenmuur een likje verf geven.

Leerlingen van de school gaven om hun dankbaarheid te tonen een voorstelling

Ook de school had nog heel veel wensen op haar lijstje staan. Na de blikseminslag van vorig jaar, is deze
weer aardig opgeknapt. De regering heeft het dak vernieuwd. De directrice verzuchtte, dat in elk geval
daar het asbest verwijderd is en het niet meer lekt. Van het sloophout zijn leuke speelhuisjes gemaakt
voor de kleinste kinderen. Hiervoor was voldoende ruimte rondom het schoolplein, dat niet verhard is,
zoals wij gewend zijn.

Het speelplein met de van sloophout gemaakte speelhuisjes

Maar ook hier blijven hulpvragen, zoals het aanschaffen van tuinmateriaal (de oudste kinderen houden
onder leiding van een leerkracht zelf een tuintje bij) speelgoed voor de allerkleinsten, nieuwe
vloerbedekking, hulp bij schoolgeld, kleding voor de winter, enz. Er is geen WMO of enige andere
ondersteuning zoals bij ons. Het schoolpersoneel houdt de kinderen uit de armste gezinnen in de gaten
en probeert hier of daar hulp te regelen.
De psychiatrie is ontzettend blij met de geschonken naaimachines, die volop in gebruik waren. Het is een
oud gebouw, maar door het vele poetsen ziet alles er erg schoon uit. 360 mannelijke patiënten worden
er verpleegd, met 3 personen op een kleine kamer. Veel van de apparatuur stamt nog uit de Sovjettijd en
is hard aan vervanging toe, maar wie gaat dat betalen? Wij willen graag helpen met de aanschaf van een
sterilisatie apparaat.
Dit is zomaar een greep uit ons reisverslag. Er is nog veel werk te doen in dit straatarme land.
Helpt u weer mee om iets van deze hulpvragen waar te maken? Want:

“Zonder uw hulp, kunnen wij niet helpen.”
Mede namens Adri Zeegers en Astrid Baltussen,
Toos Linsen‐Rijk.

