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Beste mensen,
In juni hebben wij afscheid moeten nemen van Gregori, onze grote steun en toeverlaat in de
dorpen Bichok en Novovladimirokov. Op zijn verzoek zijn er bij ons laatste bezoek in de maand
januari nog foto’s gemaakt waar wij allemaal op staan, toen bekroop ons al het gevoel dat het de
laatste foto’s zouden worden. Olympiada heeft besloten om met hulp van mensen uit de dorpen,
toch door te gaan met het uitdelen van de voedselpakketten en haar medemensen in nood te blijven
helpen.
Bij ons volgende bezoek, in het voorjaar van 2011, zullen wij hierover verdere afspraken maken.

Vlnr: Gregori,Toos,Olympiade,Beppy en Jasper
Het huisje van Jana wordt verder opgeknapt. Wij hebben beloofd om hierbij te helpen. Het gezin
met 9 kinderen kan maandelijks op onze financiële steun rekenen evenals enkele jonge moeders
met een chronisch ziek kind. Medicijnen, luiers en incontinentie materiaal voor de ouderen, zijn
voor deze mensen bijna niet te betalen. Ook hier bieden wij hulp. Nu de winter weer op komst is,
wordt deze maand weer gestart met het uitdelen van de voedselpakketten.
Op 4 oktober mochten wij ons project tijdens de Moederdag viering van de KVO Borkel en Schaft,
presenteren. Wij konden rekenen op een aandachtig luisterend publiek. De collecte bracht een
mooi bedrag op dat in zijn geheel is bestemd voor Transnistrië. Het PMC (Parochieel Missie
Centrum) van de parochie Heilige Familie te Aalst, heeft ons voor dit jaar opgenomen in haar te
ondersteunen projecten van plaatselijke missie werkers. Met al deze en andere initiatieven zijn wij
natuurlijk ontzettend blij. Naast alle giften van particulieren geeft het ons de kans om door te
gaan met ons werk.

Daarnaast wordt ons project opgenomen en zal sponsoring en donatie een optie zijn in het
kerstpakket van alle medewerkers van de politie Brabant Zuid-oost. Ook in 2009 mochten we
rekenen op donatie van voedselpakketten door verschillende medewerkers. Geweldig !!
Jan van der Sanden bood aan een website voor ons te bouwen wat uiteindelijk resulteerde in een
mooi stukje werk. Geweldig bedankt Jan!
U kunt de website vinden onder: www.hulp-moldavie-transnistrie.nl
Met kerstmis willen wij de mensen weer blij maken met iets extra’s in hun voedselpakket om ook
hen te laten delen in de feestvreugde. Met uw steun gaat dat weer lukken. Heel hartelijk dank aan
allen die ons project hebben ondersteund. Met uw steun blijven wij doorgaan om de mensen in
Transnistrië te helpen.
Voor inlichtingen kunt u terecht bij:
Jasper en Beppy van de Paal
E-mail: palofski@hotmail.com
Toos Linsen-Rijk
E-mail: toos.linsen-rijk@hetnet.nl
Tel. nr: 040-2214515
Ons algemene e-mail-adres is info@hulp-moldavie-transnistrie.nl
Jasper, Beppy, Ilse en Toos.

Zieke man op bed in een erbarmelijke leefomgeving

