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Beste Lezer, 
 
Alweer de vierde 
nieuwsbrief met nieuws 
over onze projecten in Moldavië. We zijn blij u te 
kunnen melden dat de bezoeken van studenten 
van Saxion Hogescholen meetbare resultaten 
opgeleverd hebben: het zorgniveau is inmiddels 
op een aanvaardbaar niveau. Dat geldt echter niet 
voor de watervoorziening, momenteel zijn we 
hard bezig om een waterput te boren en daar geld 
voor in te zamelen. Samen met u blijven wij ons 
inzetten voor een menswaardig bestaan in 
Moldavië, juist voor de allerarmsten. Dat we dat 
samen doen met onze partners in Moldavië, leest 
u in het verslag over het project Bethesda. 
 
Het bestuur van de stichting bestaat uit 6 personen, 
deze keer stelt Jan te Sligte zich voor: 
Ik ben Jan te Sligte, 58 jaar oud, getrouwd met Akke 
en vader van Johan en 
Peter. Sinds een aantal 
jaren ben ik (weer) 

voorzitter van de st. Holland-Moldova. Maart 
jongstleden was het precies 20 jaar geleden dat ik 
voor het eerst in Moldavië was. Destijds waren we 
nog geen stichting maar opereerden we onder een 
andere vlag. Wat ik nog weet van dat eerste 
bezoek is dat het heel indrukwekkend was en dat is 
het eigenlijk nog steeds. Wanneer je daar een keer 
geweest bent laat je dat niet meer los. Zo dichtbij (3 uur vliegen) en zulke grote 
verschillen met ons land. In die 20 jaar is er veel veranderd en soms ook verbeterd 
maar helaas wordt bij elk bezoek nog steeds weer duidelijk dat het nog heel hard 
nodig is om hulp te bieden. Daarom wil ik mij nog steeds heel graag samen met u 
inzetten om daar voor de allerarmsten toch iets te kunnen doen.  
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VOLDOENDE NIVEAU BASISZORG BEREIKT IN TABITA 

Begin juni kwam de vierde groep studenten 
verpleegkunde, fysiotherapie en podotherapie van de 
Saxion Hogescholen uit Deventer en Enschede terug 
uit Jablona, Moldavië. Aan het einde van hun verblijf 
kwamen zij met de directie en staf van Tabita tot de 
voorlopige conclusie dat de zorgmedewerkers in 
Tabita in staat zijn op voldoende niveau basiszorg te 
bieden aan de 35 bewoners aldaar. Een hele prestatie, 
want de zorgmedewerksters in Tabita beschikken over 

geen enkele zorgopleiding. De kennis en vaardigheden die zij nodig hebben 
leerden ze van de studenten. Vier keer zijn die daarvoor drie weken in Tabita 
geweest. Tanja, teamleidster van de zorgmedewerkers, fungeerde daarbij als de 
spil die al het geleerde na vertrek van de studenten bleef oefenen met de 
medewerkers. 

Komend najaar gaat er geen groep studenten naar Tabita, maar in het voorjaar 
van 2015 gaan twee studenten een eindevaluatie doen om te kijken of inderdaad 
de kennis nog paraat is en het geleerde correct wordt toegepast.  Op een 
bepaald onderdeel kan dan zo nodig nog wat bijgeleerd worden. Er is een groot 
verloop onder de zorgverleners. Het salaris is in vergelijking met andere sectoren 
laag en dus zoeken zorgverleners na enige tijd een beter betaalde baan. Nieuwe 
medewerkers worden met moeite gevonden, maar die moeten dan wel 
bijgeschoold worden.  Dat doet en kan Tanja. Hiervoor komt ze eigenlijk tijd 
tekort en voor uitbreiding van het team ontbreekt nog geld. Het zou jammer zijn 
als hierdoor de zorg terugzakt naar een onvoldoende niveau. Dit hebben we als 
Carmel adviseurs nadrukkelijk onder de aandacht van de directie en het bestuur 
van Tabita gebracht. Een uitdaging, ook voor Holland-Moldova?  Blijft de grote 
waardering voor Tanja en haar zorgmedewerkers voor dit prachtige resultaat in 
samenwerking met de studenten van de Saxion 
Hogescholen onder leiding van de stichting Carmel 
in opdracht van en financieel mogelijk gemaakt 
door Stichting Holland-Moldova.  

Joop Brongers, projectmanager Carmel. 

Het volledige verhaal van Joop Brongers en een 
verslag van de studenten kunt u lezen op onze 
website: www.holland-moldova.nl 
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BETHESDA 
Graag informeren wij u weer over de activiteiten en het goede werk wat het 
Bethesda project realiseert voor zoveel mensen in Moldavië.  
 
Dit keer hebben we gekozen voor het verhaal van een familie die anderen helpt: 
Sasja Aftinescu met zijn vrouw Svetlana, voor velen van u geen onbekenden. 
Hieronder zijn relaas: 
 

Beste vrienden, 
 
Ik wil jullie bedanken dat wij, met jullie steun, arme mensen kunnen 
ondersteunen en hen kunnen helpen met de noodzakelijke dingen. 
Eens werden we door de lokale overheid gebeld: zij vroegen of wij een 
bepaalde familie konden helpen. Ik ging direct naar het gezin en zag daar 
grote nood. De alleenstaande jonge vrouw heeft twee kleine kinderen, haar 
oom lijdt aan levercirrose en haar moeder heeft borstkanker. Samen wonen 

ze in een klein huis en er was niet eens 
voldoende te eten. 
Dankzij jullie hebben we babymelk, pampers, 
een fles en spenen kunnen kopen. De leden 
van de lokale kerk hebben zelf voedsel en 
kleding ingezameld en aan het gezin gegeven. 
 
Alle leden van deze familie danken jullie 
hartelijk en wensen jullie een goede 
gezondheid en succes met het goede werk dat 
jullie doen. Moge God jullie overvloedig 
zegenen! 
 
Met de liefde van Christus groet ik jullie, 
Alexandr Aftinescu 

 
 

Regelmatig ontvangen we bericht over gezinnen die geholpen worden: met de 
reparatie van het dak, waardoor het huis weer bewoonbaar wordt, met een 
wasmachine voor een groot gezin zodat de moeder, na een dag hard werken op 
het veld niet alle was nog met de hand hoeft te doen, met kleine reparaties, 
kleding etc. Op onze site kunt u daarover lezen. En wilt u dit project financieel 
steunen, vermeld dan “Bethesda” bij uw gift. 



 IBAN: NL95 INGB 0681132795    t.n.v.  St. Holland-Moldova, Apeldoorn                                             Pag. 4 

WATER VOOR TABITA 
 

 Ja, samen kunnen het doen! Tabita als cadeau 
voor het 15-jarig bestaan stromend water geven. 
Op 20 september vieren we dit jubileum. Deze 
zomer wordt er begonnen met een bron te boren, 
tot 240m diep. Totale kosten: €24.000, dat is €100 
per meter! De uitvoering is al gestart, maar we 
hebben nog niet al het geld bij elkaar. Met uw 
hulp komt er op 20 september (na 15 jaar) 
eindelijk drinkwater uit de kraan en kunnen de 
bewoners en het personeel van Tabita naar 
hartelust wassen, koken, douchen en 
schoonmaken, zonder de beperking van een 
dreigend watertekort. 

Enkele leden van het bestuur van Stichting Holland-Moldova zullen bij de viering 
aanwezig zijn, als u mee wilt, dat kan! Neem dan even contact op met het 
secretariaat. 
 
En als we het water gerealiseerd hebben, gaan we door! Het zal u niet ontgaan 
zijn dat de gasleverantie vanuit Rusland niet zeker meer is, ook niet in Moldavië. 
De prijzen zijn fors gestegen en daarom zijn we bezig over te schakelen op 
alternatieve, duurzame brandstof. Restmateriaal van de landbouw drogen en 
samenpersen tot briketten, waarmee de centrale verwarming gestookt kan 
worden. We hebben voor dit project ook een aanvraag bij Wilde Ganzen 
ingediend en zullen u via onze website en Facebook op de hoogte houden. 
 
De situatie van de armste bewoners van de Republiek Moldavië gaat ons aan het 
hart. Door diverse projecten zoals Bethesda en Tabita doen wij ons best daar 
enige verbetering in te brengen en u kunt ons daarbij helpen! 

 
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 NL95 INGB 068.11.32.795 in 
mindering mag brengen bij de aangifte inkomstenbelasting.  Ook 
kunt u online doneren via geef.nl (zoek op ‘moldova’). 


