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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,
Hopelíjk gaat het nog goed met u, nu we in de "priktijd" zijn aanbeland. ln Transnistrië is men sinds begin
mei begonnen. Ondanks dat Transnistrië van Roemenië een kleine hoeveelheid vaccin heeft gekregen,
vond de leiding van het land het in eerste instantie beter ze nog maar niet te gebruiken.
De grens nog strenger gesloten houden dan normaal helpt misschien wel beter. Helaas zijn er wel zo'n
500 besmettingen per dag geweest op een bevolking van nog geen half miljoen en overleden er iedere
dag wel 20 mensen aan het virus. lnmiddels is de vaccinatie langzaam op gang gekomen en de grens
geopend tot 1 juni.
Zoals u wel zult weten, kunnen wij dankzij uw donaties iedere maand voor 65 gezinnen voedselpakketten
verzorgen aan diegenen die het 't hardste nodíg hebben. Ook werkt onze verpleegster Galya zich de hele
week drie slagen in de rondte om er vooral voor de ouderen te zijn.

Een vrijwilligster te midden von het voedsel wot door haor verdeeld wordt

Dankzij een mooie bijdrage van een van u zijn we begonnen aan een nieuw project. We gaan proberen
ervoor te zorgen dat de allerarmsten (de gezinnen van de voedselpakketten) zich wat beter in hun eigen
onderhoud kunnen voorzien.
Naast zaaigoed voor hun moestuintjes en wat tuingereedschap gaan we zorgen voor wat klein vee. Het
houden van kippen, geitjes en misschien wel een biggetje. Er moet dan natuurlijk ook gezorgd worden
voor een onderkomen en voedsel voor deze dieren. De oogst uit de moestuintjes kan dan een welkome
aanvulling z'rjn voor mens en dier.

Twee jongens in de door voetbolvereniging Valkenswaard geschonken tenues

Wij zijn dankbaar voor alle hulp die wij van u mochten ontvangen en hopen dat u ook nu ons project wilt
blijven steunen.
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).

