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Stichting Hulp Moldavië Transnistrië

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

Beste mensen,

Laten we deze nieuwsbrief eens beginnen met een positief bericht.

Ons nieuwste project, het aanschaffen van wat klein vee, is bijonze vrijwilligers in Transnistrië enthousiast
begroet. Ze zijn direct aan het werk Begaan en hebben voor de allerarmsten heel wat kippen en kippenvoer
aangeschaft en ook heel wat hokken getimmerd. Deze mensen zijn er erg blij mee, zoals u kunt zien op de

foto's en daarom gaan we daar ook zeker mee door.

Wanneer we ter plekke onze vrijwilligers en de mensen die we ondersteunen weer kunnen ontmoeten en

een hart onder de riem kunnen steken, is gezien de covid-19 situatie nog niet erg duidelijk. De

gezondheidszorg in Transnistrië staat op een heel laag pitje, er zijn weinig vaccinaties en de grenzen

worden om de haverklap weer gesloten.

Zoals u zeker wel zult weten, proberen we in Nederland zoveel mogelijk van het gas af te gaan. De mensen
in de armoedige dorpjes, die wij dankzij u kunnen ondersteunen, hebben nog nooit gas gehad terwijl ze



leven naast de grote broer Rusland met zijn grote gasvoorraden. Wat een tegenstrijdigheid in Europa, vindt
u niet? Wij hebben maar weer gezorgd voor brandhout voor hun kacheltje, dat niet alleen hun huisje moet
verwarmen, maar waar ook op gekookt moet worden.

Kirruarris Dornrrrelland heeft weer een mooie donatie van 2.700 Euro geschonken voor de aanschaf van

tablets voor schoolgaande kinderen. De meesten hadden nog nooit zoiets in handen gehad, wat waren ze

brij.

Monique Delissen van Qwebsturlicr heeft onze website in een nieuw jasje gestoken. Een geweldige donatie
in natura!

Het is heel moeilijk een baan te vinden in Transnistrië. Economisch gaat het helaas ook heel slecht. Wie

kan, vertrekt uit Transnistrië naar een ander land voor werk en een beter leven. De prijzen van

noodzakelijke levensmiddelen blijven ook alsmaar stijgen. De ondersteuning aan de allerarmsten en

behoeftigen met onze voedselpakketten blijft dus hard nodig.

Ondanks onze eigen zorgen in Nederland hopen wij dat u hen niet vergeet. De mensen daar zijn erg blij
dat wij, uit een ander land, ons hun lot aantrekken en laten zien dat zijer niet helemaalalleen voor staan.

Wij zijn dankbaar voor alle hulp die we van u mochten ontvangen en hopen dat u onze Stichting wilt blijven

ondersteunen.

Het zal u wel duidelijk zijn:

"Zonder uw hulp, kunnen wij niet helpen."

Wij wensen u een Vredig Kerstfeest en een hoopvol engezond2022.

AdriZeegers (voorzitter), Astrid Baltussen (penningmeester) en Toos Linsen-Rijk (secretaris).


