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1. INLEIDING 

 
Stichting Holland-Moldova is opgericht op 28 december 1999 en statutair gevestigd in 
Apeldoorn. De stichting zet het werk voort dat vanaf 1991 door de Nederlandse Baptisten 
Unie in de Republiek Moldavië verricht. De bestuursleden hebben, ieder vanuit een eigen 
motivatie en invalshoek, een gemeenschappelijke bijzondere verbondenheid met Moldavië, 
het armste land van Europa. 
 

1.1. DOEL 

 
De stichting heeft ten doel het verlenen van, al dan niet financiële, hulp en ondersteuning in 
de ruimste zin des woords aan de samenleving van de Republiek Moldavië en daar 
gevestigde instellingen en personen, en voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks of 
zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords 
(Statuten, artikel 2.) 
 

1.2. VISIE 

 
Stichting Holland-Moldova gelooft in gelijke kansen voor iedereen, ongeacht geslacht, 
afkomst, geloof, politieke voorkeur of etniciteit. Door het aangaan van een langdurige relatie 
met mensen en instellingen in de voormalige Sovjetrepubliek Moldavië willen wij ons 
steentje bijdrage aan de ontwikkeling van dit land en een eerlijkere verdeling tussen rijk en 
arm. Hoewel het eerste contact via kerken tot stand is gekomen en veel van de relaties nog 
steeds kerkelijk gebonden zijn, is de visie van het stichtingsbestuur dat alle mensen gelijk zijn 
en gelijk behandeld dienen te worden. Deelname aan projecten en activiteiten, zowel in 
Nederland als in Moldavië, staat voor iedereen open. 
 

1.3. ACTUEEL BELEID 

Het actuele beleid van de stichting wordt gekenmerkt door: 

 Zowel de hulpvraag als het realisatie van de uiteindelijke oplossing komt uit het land zelf.  
 Stichting Holland-Moldova faciliteert door middelen vrij te maken (mensen en geld). 
 Hulp concentreert zich op maatschappelijk zwakkere groepen en individuen. 
 Hulp is zoveel mogelijk gericht op het leveren van een bijdrage van structurele aard. 
 Hulp is complementair aan andere initiatieven en werkt samen met een web aan 

partners, zowel in Nederland als in Moldavië 
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2. OPRICHTING/HISTORIE 

 
Zoals reeds gemeld is Stichting Holland-Moldova in 1999 opgericht maar zijn er reeds sinds 
1991 contacten met de Republiek Moldavië, waarop wij hebben voortgebouwd. 
 

2.1. 1991-1999 

 
Na het uiteenvallen van de Sovjet Unie is in augustus 1991 de Republiek Moldova als 
zelfstandig land ontstaan. Zoals veel voormalige Sovjet republieken, had het land geen 
mogelijkheden om economisch op eigen benen te staan: de productie was voornamelijk op 
landbouwgewassen gericht, waarvoor de gegarandeerde afzet wegviel, overige industriële 
productie was slechts in beperkte mate aanwezig en natuurlijke grondstoffen heeft het land 
niet of nauwelijks. Het aanvankelijk optimisme sloeg als gevolg van armoede en 
economische stilstand al snel om naar een hang naar het oude, communistische systeem. 
Door onder meer corruptie, alcoholisme, illegale emigratie en mensenhandel was het land al 
snel het armste land van Europa. 
Gedurende de Sovjet periode waren kerken, behalve de Orthodoxe Kerk, verboden. 
Ondergronds waren er wel kerkgenootschappen actief, die na de zelfstandigheid snel 
contact zochten met het westen. Eind 1991 is het eerste contact gelegd tussen de 
Nederlandse Baptisten Unie en leden van de Baptisten kerken in Moldavië. Dat heeft 
geresulteerd in uitwisseling van kennis en personen, de eerste man die vanuit Moldavië naar 
Nederland kwam was Peter Chiumac, ook nu nog onze voornaamste contactpersoon. 
 
Naar mate er meer bekend werd over de situatie in Moldavië, waren de plaatselijke kerken 
ook steeds meer bereid hulp te bieden. Tientallen vrachtauto’s met hulpgoederen, kleding, 
bedden, speelgoed, voedsel zijn in de jaren door de Baptisten gemeenten bijeengebracht en 
via een centraal depot in Apeldoorn verstuurd. Bouw- en renovatieprojecten werden 
aangepakt, door geld in te zamelen maar ook door teams op werkvakantie te sturen. Het 
ouderencentrum Tabita in het dorp Jablona is in deze periode gebouwd. Met name de 
technische installaties zijn vanuit Nederland aangevoerd en door Nederlandse monteurs 
geïnstalleerd. 
 
In 1999 heeft het bestuur van de Baptisten Unie na 8 jaar ondersteuning van Moldavië, voor 
een ander projectland gekozen, waardoor de hulp zoals die tot dan toe werd geleverd, geen 
juridische basis meer had. Transporten werden op persoonlijke titel georganiseerd en de 
voortgang van de projecten liep gevaar. Door de lange historie en de warme relaties die 
waren ontstaan, en omdat de nood onverminderd hoog was, is in Apeldoorn het initiatief 
genomen Stichting Holland-Moldova op te richten. De oprichtingsacte is op 28 december 
1999 gepasseerd bij Notariskantoor Nysingh Dijkstra de Graaff in Apeldoorn. De eerste drie 
bestuursleden waren Ger Aafjes, Jan te Sligte en Henk van Vliet. 
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2.2. 1999-HEDEN 

 
Stichting Holland-Moldova heeft de eerste jaren na oprichting voornamelijk de reeds 
bestaande projecten doorgezet: ondersteuning Tabita, transporten, renovaties en 
bouwprojecten bij tehuizen en instellingen. Om de hulpgoederen die per vrachtauto naar 
Moldavië werden getransporteerd ook gecoördineerd te kunnen verdelen, is de 
zusterorganisatie Holland-Help opgericht, in Balti, de tweede stad van Moldavië. Vanuit Balti 
wordt het gehele noorden van het land bediend. 
Peter Chiumac was de coördinator van al het werk. Hij beoordeelde de grotere aanvragen 
van tehuizen, internaten en overheden, over individuele aanvragen beslisten de jonge 
vrouwen die bij Holland-Help in dienst waren. 
In Nederland werden contacten gelegd met andere instellingen en organisaties die banden 
hadden met Moldavië, bij voorbeeld in Hengelo, Aalten, Bunschoten, Kampen, Hemmen en 
Zutphen. Ook een groot aantal Baptistengemeenten bleef zich actief inzetten voor de 
projecten in Moldavië. Het initiatief om tot een Moldavië Platform te komen, waar kennis en 
ervaring kon worden uitgewisseld, is door het ontbreken van enthousiasme bij andere 
partijen niet van de grond gekomen.  
 
In de loop der jaren is de aard van onze werkzaamheden verschoven van het bieden van 
hulp in de vorm van geld, materiaal en menskracht naar het faciliteren en coördineren van 
andere soorten van hulp, die meer structureel van aard zijn. Daarbij is Stichting Holland-
Moldova vaak de spin in het web, die geïnteresseerde partijen bij elkaar brengt, 
ontwikkelingen op gang brengt, mensen motiveert en fondsen werft. Bouw- en 
renovatieprojecten worden eigenlijk niet meer opgepakt, ook omdat de Moldavische 
overheid  daar zelf actiever in is geworden. De hulptransporten vanuit Nederland zijn 
gestopt onder invloed van stijgende transportkosten, steeds meer invoerbeperkingen voor 
humanitaire hulpgoederen en het verliezen van onze opslag in Apeldoorn. De Zwitserse 
Christliche Ost-Mission heeft in overleg met ons contact gelegd met Holland-Help en heft 
jaren regelmatig kleding etc. vanuit Zwitserland naar Balti gebracht. Ook hebben zij een 
voedseldistributie programma, wat geheel werd uitgevoerd door Holland-Help, bekostigd. 
Aan deze samenwerking is in 2017 een eind gekomen. 
De projecten van Max maakt Mogelijk (Casa Max) en de Vrije School uit Zutphen zijn mede 
door bemiddeling van Stichting Holland-Moldova mogelijk geworden. Zowel in Nederland als 
in Moldavië hebben wij veel contacten met collega organisaties en waar mogelijk proberen 
wij elkaar te versterken. 
Jaarlijks nemen bestuursleden als toehoorder en adviseur deel aan de jaarvergadering van 
de raad van toezicht van het bejaardentehuis Tabita. Op verzoek organiseren wij een 
kennismaking- en bemoedigingsreis voor geïnteresseerden naar Moldavië.  
 
Sinds de pensionering van Peter Chiumac in 2017 leidt Holland-Help, ook door gebrek aan 
een geschikte opvolger, een slapend bestaan. De resterende goederen en gelden zijn 
uitgegeven en nieuwe initiatieven worden niet ontplooid. Vrijwel dagelijks worden de (ex-
)medewerkers nog gebeld met vragen om hulp en bijstand, waar zij vaak geen antwoord op 
hebben. 
 
Romeo Cucireav, een van onze beste tolken en zeer betrokken bij het werk van Stichting 
Holland-Moldova, is in 2017 een eigen NGO begonnen: Stichting Daniël. Via Romeo 
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onderhouden wij contacten met de projecten en worden ook weer nieuwe initiatieven 
genomen. 
 
Het bestuur bestaat in mei 2018 uit: 
Jan te Sligte   – voorzitter 
Wim Hart   – penningmeester 
Marjolein de Jong  – secretaris 
Peter Leunen 
Henk van Vliet 
 

3. PROJECTEN 

 
In de ruim 18 jaar dat de stichting bestaat zijn er heel veel projecten en projectjes geweest. 
De meeste zijn met succes afgesloten, waarbij een project succesvol wordt genoemd als 
binnen het budget de doelstelling wordt gehaald en het project daarna zelfstandig in stand 
gehouden kan worden. Enkele renovatieprojecten waren op zich succesvol, maar door een 
wijziging van het overheidsbeleid hebben deze gebouwen een andere functie gekregen na 
de renovatie, waarmee het doel van het project (betere huisvesting van kinderen of 
ouderen) niet duurzaam gehaald is. 
Het leveren van “noodhulp” in de vorm van kleding en voedsel is helaas nog altijd 
noodzakelijk in Moldavië. De situatie van het land als geheel is wellicht iets verbeterd, er zijn 
grote groepen die hier geen deel aan hebben. Met name ouderen, gehandicapten en 
alleenstaande ouders hebben het zeer zwaar, met minimale uitkeringen en stijgende prijzen 
voor eerste levensbehoeften (graan, brood) en energie (gas, brandstof). Het landklimaat, 
hete en droge zomers met koude, strenge winters maakt overleven zonder hulp van familie, 
buren of organisaties als Holland-Help vrijwel onmogelijk.  
Hieronder omschrijven wij de belangrijkste projecten die momenteel, september 2018 
worden ondersteund. 
 

3.1. TABITA 

 
Het huis Tabita in Jablona is het langst lopende project waar Stichting Holland-Moldova nog 
steeds bij betrokken is. Ongeveer 60 kilometer ten noordwesten van de stad Balti, in het 
dorpje Jablona, is een tehuis gerealiseerd voor mensen die niet zelfstandig kunnen wonen en 
geen familie hebben die voor hen zorgt. Dit zijn voornamelijk ouderen, maar ook mensen 
met een handicap zijn welkom. Mensen met een chronische ziekte of geriatrische patiënten 
kunnen niet worden opgenomen omdat de kennis en faciliteiten ontbreken om hen te 
verzorgen. 
Het huis heeft plaats voor maximaal 45 inwoners. Hen wordt huisvesting, eten en een 
beperkte mate van dagbesteding geboden, wat voor Moldavische begrippen zeer luxe is. 
Naar Nederlandse maatstaven scoren huisvesting en verzorging hooguit matig. 
Het doel voor de komende jaren is om de kwaliteit van zorg te verhogen en de huisvesting te 
verbeteren. Voor de kwaliteit van zorg is in opdracht van Stichting Holland-Moldova door 
Stichting Carmel een traject ingezet waardoor, in samenwerking met Saxion Hogeschool 
Deventer/Enschede, personeelsleden getraind worden en meer samenwerking wordt 
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gezocht met andere instellingen zoals ziekenhuizen in de regio. Ook streven we naar een 
aanpassing van de organisatiestructuur en een betere betaling van het personeel. 
Door het voorzien in een hout gestookte Cv-ketel is de warmtevoorziening gegarandeerd, 
ook als de gas toevoer ophoudt of onbetaalbaar wordt. Het slaan van een eigen bron voor 
drinkwater (in 2014) was tevens essentieel. Door de ongunstige ligging moest er een bron 
van 200 meter diep worden geboord wat zeer kostbaar is. Het aanleggen van een goede 
watervoorziening is echter van groot belang voor de hygiëne (toiletbezoek, bad/douche, 
schoonmaak) en voor de keuken. 
Een deel van de voedselvoorziening van Tabita wordt geleverd door de naastgelegen 
boerderij. In ruil voor het gebruik van gronden die aan Tabita toebehoren, levert de boer 
groente, eieren en vlees.  
Tabita is voor financiën afhankelijk van giften, die zij deels krijgt vanuit de pensioenen van de 
ouderen, deels van (Baptisten) kerken in Moldavië, deels vanuit Nederland via Stichting 
Holland-Moldova en deels vanuit andere, incidentele bronnen (bijdragen familieleden van de 
opgenomen personen, andere bronnen in het buitenland). Een verbetering van de kwaliteit 
van zorg zal ook een grotere financiële last betekenen. 
 

3.2. BETESDA 

 
Vanuit de medewerkers van Holland-Help is al vaker opgemerkt dat zij eigenlijk vinden dat ze 
te weinig kunnen doen voor sommige hulpbehoevenden. Er wordt een voedselpakket en 
kleding verstrekt, maar door de enorme omvang van de stroom hulpgoederen is voor iets 
aanvullends geen tijd. Te denken valt aan kleine reparaties, een pastoraal gesprek, hulp bij 
het op orde krijgen van financiën, coaching van ouders met jonge kinderen.  
In het laatste jaren hebben we, samen met de mensen van Holland-Help, serieuze plannen 
gemaakt om hierin te voorzien. Door het werk dat Holland-Help in het noorden van 
Moldavië deed, signaleerden zij veel problemen, vooral bij gezinnen met kinderen. Dit 
project heeft de naam Betesda gekregen, naar de Bijbelse plaats waar het water in beweging 
kwam. De eerste die in dit water terecht kwam werd genezen. Holland-Help wil helpen de 
mensen bij het water te komen, figuurlijk gesproken. 
Afgesproken is dat in Balti en omgeving behoeftige gezinnen (met kinderen) worden 
geselecteerd (via sociale dienst en kerken) en dat getracht wordt hun situatie te verbeteren 
door kleine bouwkundige aanpassingen, aanschaf van noodzakelijk huisraad en/of morele 
ondersteuning en coaching door “modale” gezinnen. De financiële ondersteuning komt 
vanuit Nederland. Er wordt een budget ter beschikking gesteld, verantwoording wordt 
achteraf gegeven. Het gaat niet om grote bedragen, veelal zijn investeringen onder 100 Euro 
voldoende om een aanzet tot verbetering van de situatie te geven.  
 

3.3. ZOMERKAMPEN 

 
Moldavië kent een schoolvakantie van 3 maanden, juni t/m augustus. Ouders die het kunnen 
betalen sturen hun kind(eren) in deze periode op zomerkamp. Voor een groot deel van de 
kinderen is dit echter niet weggelegd. 
Sinds jaren worden er speciale kampen georganiseerd voor kinderen uit kwetsbare gezinnen. 
Soms zijn er enkele Nederlandse vrijwilligers bij deze kampen betrokken. Zij verzorgen 
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bepaalde programma onderdelen, nemen speciale materialen mee uit Nederland, zorgen 
voor de veiligheid bij het zwemmen (in Moldavië kan vrijwel niemand zwemmen) en leveren 
een financiële bijdrage aan het kamp. De laatste zes jaar is er iemand die de Nijmeegse 
Vierdaagse voor dit doel loopt. 
Ook zijn er speciale kampen voor internaatkinderen en mensen met een gehoorbeperking 
(doven en slechthorenden). Stichting Holland-Moldova wil deze kampen blijven 
ondersteunen. 
 

3.4. NETWERKEN 

 
Meer dan 25 jaar aanwezigheid in Moldavië betekent dat er een enorm netwerk is gegroeid 
waar Stichting Holland-Moldova onderdeel van is. Zowel in Moldavië als in Nederland 
hebben we heel veel contacten gelegd die op één of andere manier van belang kunnen zijn 
voor toekomstige projecten. Dat netwerk, gevoegd bij de lange ervaring van werken in dit 
mooie land, zetten we meer en meer in om anderen die initiatieven willen ontwikkelen 
richting Moldavië te helpen en begeleiden. Soms kan met een eenvoudige email een 
probleem snel worden verholpen of een project succesvol worden opgestart. We staan ook 
open voor nieuwe contacten en initiatieven, ook voor participatie in nieuwe projecten, 
zolang deze binnen onze doelstelling vallen. 
Dat wij daarbij ook samenwerken met Stichting Daniël (Romeo Cucireav) is hiervoor al 
genoemd. In 2017 hebben we hem (financieel en met technisch advies) gesteund bij een van 
zijn eerste projecten, het renoveren van het sanitair in een school voor gehandicapte 
kinderen in Balti.  
 

4. FINANCIËN 

 
Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door : 
- subsidies en donaties; 
- schenkingen, erfstellingen en legaten; 
- alle andere verkrijging en baten 
(Statuten, artikel 3) 
 
Jaarlijks wordt een balans en een staat van baten en lasten opgesteld, welke jaarstukken aan 
het bestuur dienen te worden aangeboden en waarna vaststelling van deze jaarstukken 
volgt. 
 
De belastingdienst heeft aan Stichting Holland-Moldova de ANBI-status verleend (Algemeen 
Nut Beogende Instelling). Hierdoor zijn giften aan de stichting aftrekbaar van de belasting. 
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4.1. FONDSWERVING 

 
Vrijwel alle gelden die Stichting Holland-Moldova in Moldavië besteedt zijn als gift 
ontvangen van derden: periodieke of incidentele giften van particulieren, collectes in 
betrokken kerken, speciale acties van (groepen) individuen en bijdragen van bedrijven of 
fondsen. Bij het realiseren van afgebakende projecten wordt soms een beroep gedaan op 
speciale organisaties zoals Wilde Ganzen, die een premieregeling hebben voor 
bijeengebrachte gelden. 
Naast de giften genereert de stichting incidenteel inkomsten door de verkoop van artikelen 
uit Moldavië, heeft de stichting deel genomen aan gezamenlijke projecten van Mondial 
Apeldoorn en staat de stichting open voor acties en programma’s die geld genereren en 
onze doelstelling ondersteunen 
 

4.2. BEHEER 

 
Omdat de ontvangen gelden vrijwel direct worden besteed aan de doelstelling, beschikt 
Stichting Holland-Moldova over een lopende rekening waarover alle transacties gaan. Er 
wordt niet belegd of gespeculeerd. 
 

4.3. BESTEDINGEN 

 
Omdat de stichting met louter vrijwilligers werkt zullen er geen financiële vergoedingen 
plaats vinden. Onkostenvergoedingen worden in de regel niet gedaan, maar kunnen door de 
bestuursleden als privéschenkingen meegenomen worden in de belastingaangifte van deze 
bestuursleden. Kosten die gemaakt worden op het gebied van reis- en verblijfskosten naar 
en in Moldavië worden in de regel door de bestuursleden zelf betaald. 
Binnenkomende gelden worden voor vrijwel 100% in Moldavië aan de doelstelling besteed. 
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5. COMMUNICATIE 

 
De website www.holland-moldova.nl is de belangrijkste informatiebron voor mensen die 
meer willen weten over de werkzaamheden van de stichting in Moldavië. Hierop worden 
reisverslagen, aankondigingen, foto’s en andere wetenswaardigheden gepubliceerd. 
Voor sponsoren wordt zo nu en dan een nieuwsbrief gemaakt, zo mogelijk met informatie 
over de projecten die zij ondersteunen. Als er specifieke informatie uit Moldavië komt wordt 
dit zo spoedig mogelijk via e-mail onder de belanghebbenden (of belangstellenden) 
verspreid. 
Op verzoek kunnen leden van het bestuur een presentatie geven aan groepen, in kerken, op 
scholen etc. 
Bij bijzondere evenementen, zoals de komst van een jeugdorkest uit Moldavië, wordt 
publiciteit via de reguliere media gezocht. 
Stichting Holland-Moldova maakt ook gebruik van socialmedia: de Facebook-pagina “Holland 
Moldova” is in 2012 gelanceerd. 
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6. BIJLAGEN 

 
Als bijlage zijn toegevoegd: 
 
-  Akte van oprichting/Statuten d.d. 28 december 1999 
-  Kopie inschrijving Kamer van Koophandel 


