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Nieuwsbrief: Hulp Moldavië, Transnistrië.
Beste mensen.
Er is van alles gebeurd sinds u in april de laatste nieuwsbrief van ons heeft ontvangen.
Het goede nieuws is dat zich voor Djana een vaste sponsor heeft gemeld, daar zijn we erg blij
mee. Nu weten we zeker dat Djana en haar kindje van 15 maanden verzekerd zijn van blijvende
hulp. Djana is ’n alleenstaande jonge vrouw, zij is lichamelijk gehandicapt. Mevrouw Vera uit
Tiraspol ’n bekende van ons, gaat haar regelmatig bezoeken en helpt als dat nodig is.
Het slechte nieuws is dat Gregori, de echtgenoot van Olympiade, onze grote steun in de dorpjes
Bichok en Novovladimirokov, een ernstig ongeluk heeft gehad met de cirkelzaag.
De eerste maanden was hij er zéér slecht aan toe, inmiddels is hij weer thuis uit het ziekenhuis.
Voor de onkosten van de operatie, verblijf in ziekenhuis en medicijnen hebben wij hem financieel
gesteund. Zo konden wij iets terug doen voor het vele werk wat Gregori altijd belangeloos voor
ons heeft verricht. In januari 2010 gaan we weer voor ’n werkbezoek naar Moldavië en in de
volgende nieuwsbrief zullen we dan over Gregori berichten.
Eind november wordt er weer gestart met het uitdelen van de voedselpakketten, elke maand 60
stuks. We hebben besloten om het uitdelen van de pakketten uit te breiden van 4 naar 6
maanden namelijk van november t/m april. In het voedselpakket zitten de volgende artikelen:
1 kg meel, 1 kg suiker, 1 kg macaroni, 1 kg rijst, 1 ltr. bakolie, een groot pak thee, een blik
groente, een blik vlees en vis en een stukje zeep.

Olympiade brengt een voedselpakket bij een bedlegerige man
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Olympiade en haar vrijwilligers zorgen voor het samenstellen van de pakketten, zo besparen wij
op vervoerskosten vanuit Nederland en krijgen de mensen levensmiddelen aangepast aan hun
smaak. Benjamin, onze tolk en chauffeur zorgt samen met Olympiade en Gregori voor de
distributie.
De armoede wordt steeds groter en de prijzen blijven stijgen, óók in Transnistrië. De prijs
van één voedselpakket is € 7.50 inclusief distributiekosten.
Kerstmis is op komst, een feest van Licht, Vrede en gezelligheid met familie of vrienden.
Maar hoe vier je Kerstmis met een lege maag? Misschien kunnen we met uw hulp iets extra’s in
het voedselpakket van december doen. De invalide en bejaarde mensen in de 2 dorpjes zullen u
daar zéér dankbaar voor zijn.
In januari hopen wij zelf bij het uitdelen van de pakketten aanwezig te zijn. Ook gaan we dan
weer de weeshuizen bezoeken en de kinderen ’n yoghurtje en ’n zakje snoep bezorgen, deze
weeskinderen krijgen nooit iets lekkers.
Wij wensen u alvast een Gezegende Kerst en fijne feestdagen.
Voor inlichten kunt u terecht bij:
Jasper en Beppy van de Paal
E-mail: palofski@hotmail.com

Vriendelijke groeten,
Jasper, Beppy en Toos.
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Toos Linsen-Rijk
E-mail: toos.linsen-rijk@hetnet.nl
Tel. nr: 040 – 2214515

