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Van het bestuur
Voor ons doen vrij snel na de vorige nieuwsbrief, sturen wij u weer informatie over Moldavië. Er is
tussen juni en eind september het een en ander gebeurd, waar wij u van op de hoogte willen
stellen.

Tabita
In juni hebben we met u gedeeld dat Slavic Aftinescu was teruggetreden als
directeur van het verzorgingstehuis Tabita in Jablona. Zijn opvolger is Zina, een
zeer capabele vrouw die in de afgelopen jaren door Slavic is voorbereid om
deze taak op zich te nemen.
Zina werd direct al met een probleem geconfronteerd. Jarenlang heeft Tabita
mogen profiteren van een onafgebroken stroom goederen en voedsel die door
HollandHelp in Balti ter beschikking werd gesteld. In eerste instantie werden
die goederen geleverd of betaald door Stichting Holland-Moldova, de laatste
10 jaar was de Christliche Ost Mission (COM) uit Zwitserland de sponsor. Vanaf
1 mei heeft COM de samenwerking met HollandHelp opgezegd, wat inhoudt
dat er geen geld en geen goederen (kleding, voedsel, brandstof) meer
uitgedeeld kan worden.
Gelukkig heeft Tabita zich de laatste jaren meer toegelegd op zelfvoorziening, de kelders staan vol
conserven en van de naastgelegen boerderij worden verse producten afgenomen. Ook is de
verwarming vrijwel uitsluitend op hout, wat veel goedkoper is dan stoken op gas.

Ongeval
Op 24 september kregen we via Roman te horen dat Zina in Chisinau in het ziekenhuis lag. Er had
zich iets voorgedaan (iets op haar hoofd gekregen) waardoor er zich een hematoom had gevormd
en ze geopereerd moest worden. Op dat moment wisten we niet meer, behalve dat nog werd
toegevoegd dat haar gezondheidstoestand niet optimaal was. In de afgelopen weken hebben we
meer gehoord:
Er is waarschijnlijk een luik op haar hoofd gevallen, bij het werk in Tabita. In eerste instantie leek er
niet veel aan de hand, maar na enige tijd heeft ze klachten gekregen wat heeft geleid tot haar
operatie in de hoofdstad. Zover we nu weten is Zina halfzijdig verlamd, ze schijnt wel gevoel te
hebben in haar vingers maar kan ze niet of niet goed bewegen. Zina heeft wat revalidatie gehad in
het ziekenhuis en verblijft momenteel bij haar zus in Orhei.
De situatie is zorgelijk: een ongeval-verzekering is er niet, een ziektewet ook niet, dus financieel
wordt dit heel moeilijk. Zina zal intensieve therapie nodig hebben en dat kost ook geld. Slavic is
gelukkig weer in Tabita gaan werken en zorgt dat het daar allemaal doorloopt en het hele team van
HollandHelp en Tabita doet zijn uiterste best om Zina te helpen. En ook op u willen we een beroep
doen: wilt u alstublieft Zina in uw gebeden gedenken? En wilt u misschien nadenken of u bij kunt
dragen aan haar revalidatie, door middel van een gift? Begin november gaan Jan te Sligte en Henk
van Vliet naar Moldavië en zij zullen uw giften aan haar overhandigen. Ook kaarten, brieven, kleine
presentjes etc. kunnen we meenemen, bel of mail even om te overleggen.
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Renovatie dak
Het gebouw is eind jaren negentig met asbest-golfplaten
gedekt. In de loop der jaren zijn er platen gescheurd of
gebroken, vervanging was dringend gewenst. In 2016 is
een deel van het dakoppervlak vervangen door metalen
dakplaten, deze zomer is de rest van het dak gedaan.
Stichting Holland-Moldova heeft ook financieel
bijgedragen aan het nieuwe dak, totale kosten: €24.600.

Personeel
Tabita heeft eigenlijk altijd een personeelstekort: verzorgend werk staat niet hoog aangeschreven,
er zijn weinig potentiële arbeidskrachten in het dorp en, om heel eerlijk te zijn, het betaalt ronduit
slecht. Er is gewoon te weinig geld om de medewerkers een fatsoenlijk salaris te betalen. In 2016
had Tabita een begroting van bijna 1.000.000 Lei, dat is ongeveer € 50.000. Voor het hele huis, 40
bewoners, 16 personeelsleden, brandstof, eten, medicijnen etc! Zeg voor het gemak €1200 per
persoon per jaar, dat is €100 per maand!! Het is onmogelijk, ook in Moldavië, om daar goede zorg
van te verlenen en het personeel behoorlijk te betalen. Wij willen ons inzetten om
het budget te verhogen naar €150 per persoon per maand. Als wij 40 personen,
kerken, vriendengroepen of families vinden die een oudere willen ondersteunen
met €50 per maand, dan hebben we in één klap een enorme verandering
bewerkstelligd. Doet u mee?

Comité van aanbeveling, vergadering november
Sinds 2015 heeft Stichting Holland-Moldova zitting in een jaarlijkse vergadering van “het bestuur”
van Tabita. Dit bestuur is eigenlijk een comité van aanbeveling, met vertegenwoordigers van de
Moldavische Baptisten Unie uit Chisinau en betrokkenen uit Balti en omgeving, waaronder Peter
Chiumac. Ook dit jaar gaan Jan te Sligte en Henk van Vliet in het weekend van 4 en 5 november
weer naar Moldavië om die vergadering bij te wonen. De lopende zaken worden besproken, kansen
en uitdagingen passeren de revue en er wordt gekeken hoe we het draagvlak in Moldavië,
bijvoorbeeld bij de kerken, én in Nederland kunnen vergroten. Samenwerking met Nederlandse
onderwijsinstellingen zoals Saxion of met Nederlandse verzorgingshuizen kunnen daaruit
voorvloeien.

HollandHelp
De groep mensen rondom Peter Chiumac, ons contactpersoon vanaf het allereerste begin, die zich
dagelijks inzet voor de armste bewoners van Moldavië, werkt al jaren samen binnen de NGO
HollandHelp. Vanaf 2007 heeft de Christliche Ost Mission uit Zwitserland HollandHelp ondersteund
met (kleding)transporten en geld voor voedsel, brandstof, medicijnen en salarissen. Deze
samenwerking is dit voorjaar gestopt.
Er is geen vervangende sponsor gevonden en dat betekent dat HollandHelp niet meer functioneert:
Peter Chiumac en boekhoudster Nina zijn met pensioen en de andere medewerkers en -werksters
zijn andere dingen gaan doen om een inkomen te verwerven. Dagelijks bellen er mensen die vragen
of ze nog hulp kunnen krijgen. De winter staat voor de deur en de nood blijft hoog in Moldavië,
maar op dit moment zijn er geen mogelijkheden om te helpen. Wilt u ook bidden voor HollandHelp,
de medewerkers en alle mensen die nu, letterlijk, in de kou staan? En als u ideeën of contacten
hebt, graag!
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Sponsorloop Vierdaagse voor Dovenkamp
We hadden het u al verteld: Ina Bouwman ging ook dit jaar weer de Vierdaagse
in Nijmegen lopen, ze liep de 40km en heeft hem natuurlijk uitgelopen!
Net als vorige jaren heeft ze zich ook weer laten sponsoren, ook dit keer weer
ten bate van het zomerkamp voor doven en slechthorenden in Moldavië. In
totaal heeft haar sportieve prestatie €1747,50 opgeleverd, wat een prachtig
resultaat! Jan en Henk nemen het geld in november mee en zullen het aan de
directeur van de zomerkampen overhandigen.

Gegevens Stichting Holland-Moldova
Statutair gevestigd in Apeldoorn
Voorzitter:
Jan te Sligte
Secretaris:
Marjolein Tragter
Penningmeester:
Wim Hart
Bestuurslid algemeen:
Peter Leunen
Henk van Vliet
Correspondentieadres:
Bronsbergen 25-74, 7207AD Zutphen
E-mail:
secretaris@holland-moldova.nl
Website:
www.holland-moldova.nl
KvK Apeldoorn:
08085180
IBAN:
NL95 INGB 068 11 32 795

3

