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Nieuwsbrief Moldavië 
Een vertrouwde 

organisatie met 

nieuw elan! 

 
 Lees over het werk 

van Holland-Help 

 

 Nieuwe kansen voor 

Tabita 

 

 Doorstart van het 

Adoptieproject : 

Project Betesda 

 

 Nu ook op Facebook 

“Het andere huis dat we 

bezochten was beter 

ingericht, net zoals in 

Holland, maar we misten 

de liefde en aandacht 

zoals in Tabita” 
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Beste Lezer, 
 
Het bestuur van Stichting Holland-Moldova is blij 
u deze nieuwsbrief te kunnen presenteren, 
waarmee wij u in het vervolg twee maal per jaar 
van de ontwikkelingen in Moldavië op de hoogte 
willen houden. Wij hopen u daarmee enthousiast 
te houden (of maken) over het land Moldavië en 
onze projecten, net zo enthousiast als wij zijn. 
Stichting Holland-Moldova heeft zich sinds 1999 
bezig gehouden met (kleding)-transporten, 
renovaties en bouwprojecten bij tehuizen en 
instellingen. Maar in de loop der jaren is de aard 
van onze werkzaamheden verschoven naar het 
mogelijk maken en coördineren van andere 
soorten van hulp, die meer structureel van aard 
zijn. 
 
Voor veel mensen 
gaat het nog steeds 
niet goed in 
Moldavië. Vooral 
ouderen hebben het 
zwaar en door de 
crisis in West-Europa 
hebben veel mensen 
geen inkomen meer: 
zo komen ook 

gezinnen met kinderen steeds vaker in de knel. 
Holland-Help in Balti werkt al jaren vrijwel 
uitsluitend voor deze groepen. In opdracht van 
de Christliche Ost Mission (COM) uit Zwitserland 
verdelen zij op jaarbasis tonnen voedsel en 
vrachtwagen-ladingen kleding en kerstcadeaus. 
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TABITA  
 
Tabita bestaat nu al 13 jaar en is daarmee ons 
langst lopende project. Ongeveer 60 
kilometer ten noordwesten van de stad Balti 
ligt het dorpje Jablona. In dit dorp is Tabita 
gerealiseerd, een tehuis voor mensen die niet 
zelfstandig kunnen wonen en geen familie 
hebben die hen kan helpen. Het huis biedt 
plaats aan maximaal 40 bewoners.  
 
In de komende jaren willen wij ons inzetten 

om de kwaliteit van de zorg in Tabita te verbeteren. Stichting Carmel 
Healthcare heeft hiervoor een plan gemaakt, waarin een aantal te verbeteren 
factoren wordt benoemd. Het Moldavische bestuur van Tabita is op zijn 
verantwoordelijkheden gewezen, er is contact gelegd met het 
streekziekenhuis in Glodeni en er is een traject ingezet waarbij Nederlandse 
studenten van Saxion Hogeschool Enschede/Deventer 
hun Minor-project in Tabita kunnen doen. Voor hen 
een onvergetelijke ervaring en een kans om kennis 
over te dragen aan de verzorging en verpleging. De 
eerste 4 studenten (verpleegkunde, podologie en fysiotherapie) zijn in 
november 3 weken in Moldavië geweest en kwamen super enthousiast 
terug! Geschrokken van de omstandigheden en geroerd door de warmte en 
dankbaarheid. Wat een verschil met Nederland! Het is de bedoeling dat elk 
half jaar een groepje studenten naar Moldavië afreist. Beetje bij beetje 
kunnen we dan het zorgniveau verhogen. 
 
Om de zorg structureel op een hoger peil te krijgen, zijn 3 dingen nodig: meer 
kennis en hulpmiddelen, een betere salariëring van de medewerkers en een 
betrouwbare watervoorzieningen. Omdat de watervoorziening in Jablona in 
de winter niet functioneert, moeten we nu zelf een pomp slaan, tot een 
diepte van 200 meter. Voor dit project gaan we een aanvraag doen bij Wilde 
Ganzen, als die aanvraag gehonoreerd wordt kunnen we, met uw hulp, in het 
voorjaar voor stromend water in Tabita zorgen. De kostenraming komt uit op 
ca. €25.000,--. Veel geld, maar zonder water is het eigenlijk niet mogelijk 
Tabita in stand te houden. We houden u van de ontwikkelingen op de 
hoogte, via onze website: www.holland-moldova.nl 



De zieke 

antwoordde: 

‘Heer, als het 

water gaat 

bewegen is er 

niemand om 

mij erin te 

helpen’. 

 
Johannes 5 vers 7 
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BETESDA 

 
Het Adoptieplan in Chisinau heeft 
opgehouden te bestaan. Velen van u 
hebben jaren trouw aan dit project 
bijgedragen, waarmee 25 gezinnen 
werden ondersteund, voornamelijk 
gezinnen waarin (wees)-kinderen werden 
opgevangen. De hoge leeftijd van enkele 
leden van het comité maakte het werk echter steeds moeizamer en in de 
hoofdstad hebben we geen geschikte opvolgers kunnen vinden. In 2010-2011 
is het programma in gezamenlijk overleg langzaam afgebouwd. 
 
We hebben nu besloten om in Chisinau geen activiteiten meer te ontplooien 
en ons helemaal te concentreren op Balti en omgeving. Daar liggen onze 

contacten met Peter Chiumac en Holland-Help, daar 
kennen we de mensen en zij kennen ons.  
De medewerkers van Holland Help die dagelijks op 
pad zijn met de voedselpakketten komen vaak 
schrijnende gevallen tegen die ook nog andere hulp 
nodig hebben. Te denken valt aan kleine reparaties, 
een pastoraal gesprek, hulp bij het op orde krijgen van 
financiën, coaching van ouders met jonge kinderen, 
etc. Zo ontstond het project Betesda, naar de Bijbelse 
plaats waar het water in beweging kwam maar men 
geholpen moet worden om in het water te komen en 
genezing te vinden. Die hulp willen wij hen geven. 

 
De gezinnen die we willen helpen, worden 
gekoppeld aan sociaal sterkere gezinnen 
die via de kerken worden benaderd. Zo 
kan men van elkaar leren, elkaar 
ondersteunen en samen plannen voor de 
toekomst maken. Voor de verwezenlijking 
hiervan is men financieel afhankelijk van 
onze bijdragen, wij hopen dan ook dat u 
uw bijdrage voor het Adoptieplan in het 
vervolg voor Betesda wilt bestemmen. 
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STICHTING HOLLAND-MOLDOVA 

 
De stichting is in december 1999 opgericht en zet het werk voort dat door de 
Unie van Baptistengemeenten in Nederland is begonnen.  
Jaarlijks ondersteunen wij zomerkampen in Moldavië. Veel kinderen in de 
voormalige Sovjet Unie gaan gedurende de 3 maanden zomervakantie op een 
kamp, kinderen uit kwetsbare gezinnen hebben deze mogelijkheid vaak niet. 
Samen met de medewerksters van Holland-Help en vrijwilligers uit Nederland 
maken wij dit ook voor een aantal van hen mogelijk. Heeft u belangstelling 
om mee te gaan, neem dan contact met ons op. En met uw sponsorgelden 
kunnen wij deze kampen blijven ondersteunen. 

Ook organiseren we voor geïnteresseerden jaarlijks 
een reis. We bezoeken de projecten, maken kennis 
met de medewerkers en ontmoeten de mensen 
waar het om gaat: de allerarmsten in de 
samenleving, die het zonder onze hulp niet redden. 
We noemen dit een Bemoedigingsreis: door uw 
komst bemoedigt u de medewerkers van Holland-
Help en de bewoners van Moldavië én u komt zelf 
bemoedigd terug, vastbesloten dat de ongelijkheid 
niet te rechtvaardigen is en dat die onrechtvaardig-
heid vraagt om actie! Heeft u belangstelling om 
mee te gaan met een reis van maximaal een week 

(in april/mei of september), laat het ons dan weten. De adresgegevens staan 
in de blauwe balken onderaan de pagina.  

Wilt u actueel op de hoogte blijven van ontwikkelingen, kijk dan 
regelmatig op www.holland-moldova.nl en stuur een mail  naar  
st.holland-moldova@planet.nl, dan nemen wij u op in ons digitaal 

adresbestand. We zijn ook op Facebook aanwezig (Holland Moldova), meld u 
aan als vriend! 
Samen met u kunnen we de situatie in Moldavië verbeteren, in ieder geval 
voor een aantal van de armste bewoners. Daar gaan wij voor! Graag komen 
wij naar u toe en verzorgen een avond waarin wij over onze contacten en 
projecten in Moldavië vertellen. 
 
Stichting Holland-Moldova heeft de ANBI-status, wat betekent 
dat u uw giften op rekening 68.11.32.795 (ING-bank)  in 
mindering mag brengen bij de aangifte inkomstenbelasting.  

http://www.holland-moldova.nl/
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