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Beste Lezer, 
 
In het afgelopen half jaar is er weer veel gebeurd 
binnen onze stichting en in Moldavië. Wat we in 
de eerste nieuwsbrief schreven “een vertrouwde 
organisatie met nieuw elan” heeft zich vertaald in 
enkele nieuwe initiatieven en acties, waarvan we 
u graag op de hoogte stellen. Enthousiast hebben 
we een aantal zaken ter hand genomen en dit 
enthousiasme werkt ook door naar onze 
zusterorganisatie in Moldavië, Holland-Help. De 
laatste maanden krijgen we regelmatig 
rapportages van hun werkzaamheden en samen 
maken we plannen voor verbeteringen. U kunt in 
deze nieuwsbrief daar voorbeelden van lezen en 
ook op onze website www.holland-moldova.nl 
plaatsen we regelmatig nieuwe berichten. 
 
Het bestuur van de stichting bestaat uit 6 personen, 
de samenstelling kunt u op de site nalezen. Deze 
keer stelt Peter Leunen zich voor: 
 

Ik ben al 18 jaar betrokken bij Stichting Holland-
Moldova  en sinds een aantal jaren ook bestuurslid. 
In het begin zamelden mijn vrouw en ik kleding in en 
deden we mee met diverse acties. In 1999 zijn wij 
naar Moldavië geweest om de opening van Tabita 

mee te maken. Sindsdien ben ik ieder jaar met mijn vaste 
maatje Roel naar Moldavië geweest  om daar diverse klussen 
uit te voeren: veel schilderwerk, o.a.  bij Tabita, een 
kinderafdeling van de TBC kliniek, het kindertehuis in 
Costesty, de kerk in Rakaria, etc.  
Het is zo wanneer je het virus MOLDOVA eenmaal hebt 
opgesnoven je er niet meer vanaf komt. Ik raad iedereen aan 
een keer mee te gaan want het is een onvergetelijke ervaring. 

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


Stichting Holland-Moldova, Bronsbergen 25-74,  7207 AD  Zutphen.                             Tel: 06 – 29 42 50 11 

TABITA  
 

Zoals u wellicht in de eerste nieuwsbrief heeft gelezen, willen wij ons de 
komende jaren richten op het verbeteren van de kwaliteit van de zorg in het 
huis Tabita. Er is een traject uitgezet dat in samenwerking met Saxion 

Hogescholen wordt vorm gegeven. En dat gebeurt dan 
door het uitzenden van kleine groepjes derdejaars Hbo-
studenten, in het kader van een Minor-project.  
In mei is de tweede groep drie weken in Moldavië 

geweest, een kleine impressie van hun bevindingen geven wij hier weer. 
De resultaten van het bezoek van de eerste groep (nov. 2012) vielen gelijk 
op: doorligwonden waren niet meer aanwezig, de hygiëne bij bewassing op 
bed was verbeterd terwijl ook bij het douchen meer aandacht voor hygiëne 
was. Een enorme winst voor de bewoners en meer plezier in het werk voor 
de medewerkers. Yvette, Niels en Sietske zijn druk geweest om het werken 
met patiëntendossiers te introduceren, een hele klus als alles in het Russisch 
gaat en een tolk niet altijd voorhanden is. Ook hebben zij verbeteringen 
aangegeven voor handelingen rondom het bed, zoals het draaien van een 
patiënt. De tip om de bedden van de muur te zetten zodat het bed van twee 
zijden benaderd kan worden, was een eyeopener 
en scheelt de medewerkers veel onnodige 
inspanning. Het zijn vaak kleine dingen, maar als 
het blijvend resultaat van elke groep studenten 
vergelijkbaar is met dat van de eerste groep, is het 
resultaat na de projecttijd van 3 jaar enorm! 
 
Er zijn twee zaken die echt moeten veranderen in 
Tabita: de watervoorziening en de verwarming. Stelt u zich eens een 
verzorgingshuis zonder stromend water voor, dat is dus de actuele situatie in 
Tabita. Er moet een diepe bron worden geboord, een project wat we samen 
met Wilde Ganzen mogelijk willen maken. Hetzelfde geldt voor de 
mogelijkheid om de verwarming op briketten (samengeperst hout, stro of 
zaagsel) te stoken. De ketel is er, we hebben een aanbod voor heel veel 
afvalmateriaal, maar de machines om daar briketten van te maken moeten 

worden aangeschaft. Ook dat willen we 
samen met Wilde Ganzen realiseren. Uw hulp 
is daarbij onmisbaar, zie voor meer informatie 
de achterzijde van de nieuwsbrief.  
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BETHESDA 

Het doel van dit project is om gezinnen die het moeilijk hebben te onder-
steunen met meer dan alleen voedselpakketten. Deze gezinnen worden 
gekoppeld aan sociaal sterkere gezinnen die veelal via de kerk worden 
benaderd. Zij helpen bijvoorbeeld bij kleine reparaties, bij het op orde krijgen 
van financiën en de coaching van ouders met jonge kinderen. De realisatie is  
financieel afhankelijk van bijdragen uit Nederland.  
We willen u graag informeren over de wijze waarop uw donatie wordt 
besteed. In elke nieuwsbrief zullen we een gezin voorstellen 

Deze familie, bestaande uit vader Serghey 
(40), moeder Olga (33) en hun kinderen (9, 6 
en 1 jaar),  woont in een eenkamerflat in de 
omgeving van Balti. Deze flat heeft Olga van 
haar moeder geërfd maar is eigenlijk veel te 
klein om in te leven voor een gezin van 5 
personen. Serghey werkt als tuinman en als 
schoonmaker maar zijn inkomen is niet 

voldoende om het gezin te kunnen onderhouden. Beide ouders hebben een 
lichamelijke beperking, hun uitkering is echter stopgezet waardoor het gezin 
grote financiële problemen heeft. Het gezin 
wordt soms geholpen door de buren. Ze krijgen 
speelgoed, kleding en soms lenen ze hun geld. 
 
Swetlana Skripnic is binnen het project Bethesda 
verantwoordelijk voor de ondersteuning van dit 
gezin. Vanuit het project heeft zij hen geholpen 
met de aankoop van een stapelbed voor de 
beide dochters. Toen de verkopers hoorden van dit project waren ze bereid 
om het stapelbed voor een lagere prijs te verkopen. Hierdoor was er geld 
over om broeken en schoenen voor de kinderen te kopen. Door de aanschaf 

van het stapelbed is er ook meer ruimte ontstaan voor de 
kinderen om te spelen. 
Swetlana spreekt haar dank uit voor de mogelijkheid om 
deel te mogen nemen aan dit project. Het geeft haar 
voldoening en het maakt de gezinnen die ze helpt erg blij. 
De toekomst voor dit gezin is, mede door uw giften, iets 
minder uitzichtloos dan voorheen.  
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HOE KUNT U HELPEN? 

Ook u kunt een bijdrage leveren aan een beter leven voor 
de armsten in Moldavië, bijvoorbeeld door: 
 Ina Bouman te sponsoren, die voor Stichting Holland-

Moldova de Vierdaagse van Nijmegen (4x40 km!) gaat 

lopen. Zie verder onze site. 

 Het programma in Tabita met Saxion-studenten mede 

mogelijk te maken. Voor elke groep dragen wij €1000 

bij voor reis-, verblijf- en vertaalkosten. Voor de groep 

die in het najaar gaat is het geld nog niet bij elkaar, uw 

bijdrage is zeer welkom. 

 Geld te geven voor het zomerkamp voor doven en slechthorenden. De 

kinderkampen waarbij wij jarenlang zijn betrokken worden inmiddels 

helemaal in eigen beheer georganiseerd en bekostigd, voor deze groep 

gehoorgestoorden is dat nog niet zo. Voor het zomerkamp deze zomer 

willen wij €1000 bijdragen, meer mag natuurlijk ook. 

 De projecten die wij in Tabita samen met Wilde Ganzen gaan realiseren 

kunt u via de website van Wilde Ganzen sponsoren. De aanvragen lopen 

momenteel, we verwachten dat begin augustus de projecten echt gaan 

draaien. U kunt uw bijdrage nu al overmaken op onze rekening o.v.v. 

“Project W.G. Water” of “Project W.G. Briketten”. 

 In de zomer van 2014 willen we een werkweek organiseren: met een 

aantal (handige) mensen een week naar Moldavië en, binnen het project 

Bethesda, een of meerder woningen van arme gezinnen geheel 

opknappen. Heeft u interesse, mail naar st.holland-moldova@planet.nl 

en wij nemen contact met u op. 

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.  
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