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

Beste mensen,

Wij hopen dat het u allen nog goed gaat in ons door Corona geteisterd Nederland. Een goede gezondheid
staat immers bij velen van ons boven aan het verlanglijstje.
Het zal duidelijk zijn dat we u geen reisverslag kunnen aanbieden van ons werkbezoek aan Transnistrië
dat gepland stond voor 5 april. We moeten het dan ook doen met berichten van onze helpers ter plaatse.
En ja, helaas slaat ook daar het Corona‐virus toe.
Iedere dag komen er vele besmettingen bij. Transnistrië zit in een volledige Lockdown. Alleen de
staatswinkels, wat kleine buurtsupers en de apotheken zijn open. Daar alleen mogen de mensen naartoe
en naar hun werk, als ze dat nog hebben, want ook de meeste fabrieken zijn gesloten. En helaas krijgt
niet iedereen zijn of haar salaris doorbetaald. Verder moet iedereen thuisblijven in hun betonnen blokje
in de stad of in hun armoedige huisje in de dorpen. De grenzen zijn gesloten, met uitzondering voor
ziekenauto’s die corona‐patiënten naar de ziekenhuizen in Chisinau (de hoofdstad van Moldavië)
brengen. De omstandigheden in de ziekenhuizen in Transnistrië zijn bar slecht en liggen al overvol.
Weinig artsen en verpleegsters, bijna geen medische apparatuur en zelfs warm water ontbreekt. Of een
patiënt Corona heeft moet bevestigd worden vanuit Moldavië. Dat is in Transnistrië niet mogelijk.

Oude vrouw met haar zieke man © Paul van der Stap

Bussen, die het openbaar vervoer moeten verzorgen, mogen niet meer rijden.
Wij hopen dan ook, dat onze grootste doelgroep, in de wat afgelegen dorpen Bychok en Novo‐
Vladimirovka gespaard mag blijven van veel coronaleed.
De oudere mensen met hun klein pensioentje (hooguit 40 euro per maand), de andere behoeftigen en
de werklozen met hun gezin, die vaak geen enkele uitkering krijgen, proberen wij te blijven
ondersteunen met voedselpakketten en zorg van Galya, onze verpleegster.
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Ondanks onze eigen zorgen in Nederland hopen we dat u hen niet vergeet, want:

“Zonder uw hulp, kunnen wij niet helpen.”
Adri Zeegers (voorzitter), Astrid Baltussen (penningmeester) en Toos Linsen‐Rijk (secretaris).
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