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Konden wij vanwege Corona in 2021 geen bezoek brengen aan Transnistrië, in 
2022 kregen wij van Buitenlandse Zaken een dringend verzoek om niet af te 
reizen vanwege de oorlog in Oekraïne. 
 
Gelukkig bleef het mogelijk om via E-mail en Messenger goede contacten te 
onderhouden. Door middel van berichten en toegestuurde foto’s konden wij 
volgen wat er met de door ons toegestuurde gelden werd gedaan. 
 
In het afgelopen jaar kwamen weer wat activiteiten voor het werven van 
fondsen, langzaam op gang. Wij hebben 2x een Nieuwsbrief uitgebracht. 
In de Vastentijd, maart/april, werden er collectes gehouden door het 
parochieel missiecentrum te Aalst.  In Waalre werd om diverse redenen het 
PMC opgeheven.  Van deze opbrengsten kwam ook een gedeelte ten goede 
aan onze projecten. 
In maart hebben wij per E-mail een oproep doen uitgaan om een extra gift 
zodat wij de donatie aan voedselpakketten konden verhogen. Door de oorlog 
waren de prijzen enorm gestegen en de inhoud van een voedselpakket werd 
hierdoor kleiner.  
Vrouwen Van Nu Brabant Zuid Oost kon, nu de regels rondom Corona waren 
versoepeld, hun jaarlijkse Kringbedevaart weer oppakken. Evenals voorgaande 
jaren mochten wij weer een deurcollecte houden. 
Een particuliere sponsor heeft de aanschaf van eenden voor verschillende 
gezinnen mogelijk gemaakt. 
Twaalf kinderen konden door extra giften genieten van een veertiendaags 
kamp. Voor één kind werd om gezondheidsredenen een fiets aangeschaft. 
Het versturen van pakketten met onder andere kaarsen, door de oorlog valt 
regelmatig de stroom uit, dekbedden, schoenen en kleding, kon ook nu 
doorgang vinden. 
Kiwanis Dommelland Valkenswaard heeft zes van de allerarmste gezinnen van 
stookhout voorzien. 
 
Ondanks dat ook in Nederland de prijzen sterk zijn gestegen, mochten wij veel 
hulp van onze donateurs ontvangen. 
Wij willen iedereen hiervoor hartelijk danken en mogen terugzien op een jaar 
waarin wij weer hulp konden bieden aan de allerarmsten in Transnistrië. 
 
Waalre, januari 2023 
Toos Linsen-Rijk, secretaris. 


