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Van het bestuur
Enigszins beschaamd hebben we geconstateerd dat het al weer een jaar geleden is dat
we u hebben geïnformeerd. En dat terwijl het toch een jaar is geweest waarin veel is gebeurd, waar
velen van u ook aan hebben bijgedragen. Hartelijk dank daarvoor! Nu is het wel het moment om u
van de actuele situatie in Moldavië op de hoogte te brengen. Maar eerst een korte terugblik:

Actie4Kids
Begin juni 2019 zijn er ongeveer 800 schoenendozen naar
Moldavië getransporteerd van GAiN/Actie4Kids.
Bestuurslid Henk van Vliet werkt voor GAiN (Global Aid
Network) en via hem hebben Tima en Roman de dozen
ontvangen. Henk was ook bij de uitdeling aanwezig. De
organisatie was fantastisch en daarom heeft GAiN besloten
in de winter van 2019/2020 veel meer schoenendozen
naar het noorden van Moldavië te laten gaan.

Tabita
In juni hebben twee studenten van Saxion Hogeschool een werkbezoek gebracht aan Tabita.
Begeleid door Stichting Carmel Healthcare hebben zij een inventarisatie gemaakt van de situatie in
Tabita op het gebied van zorg. In grote lijnen waren zij positief over de kwaliteit van de zorg die in
Tabita wordt verleend, alhoewel er natuurlijk altijd op een aantal punten verbeteringen mogelijk
zijn. Met dit rapport in de hand kan directeur Tima Grama stappen zetten naar een nog betere
zorgverlening. Beperkend daarin is de financiële armslag
om salarissen te verhogen en meerdere of beter
geschoolde mensen aan te trekken.
Alle kamers zijn inmiddels gerenoveerd en ook de oprit is
helemaal bestraat. Door een actie van de groep die in
oktober 2018 in Moldavië is geweest zijn er 42 ziekenhuis
matrassen vanuit Nederland naar Moldavië gebracht. Een
hele verbetering, vooral voor de incontinente bewoners.
In september bestond Tabita 20 jaar, dat is uitgebreid gevierd!
Jan te Sligte is als vertegenwoordiger van het bestuur bij de viering
aanwezig geweest en heeft daar de belofte neergelegd dat Stichting
Holland-Moldova zich zal inspannen om een goede bus voor
rolstoelvervoer te schenken.
Het is ontroerend en dankbaar om terug te kijken op de afgelopen 20
jaar en al die mensen te herinneren die zich hebben ingezet om Tabita
te maken tot wat het nu is. Fijn dat we, ook met uw hulp, hebben
kunnen bijdragen aan een warme plek waar ouderen op een goede en
veilige manier hun laatste jaren kunnen doorbrengen, omringd door
liefdevolle zorg. Mensen die hun leven lang hard hebben gewerkt,
zonder sociaal vangnet, die anders zouden verkommeren in hun huis.

Afscheid bestuursleden
In het afgelopen jaar hebben we afscheid
genomen van onze bestuursleden Peter
Leunen en Marjolein Tragter. Beiden waren
vanaf 2009 bestuurslid, Peter als algemeen
bestuurslid, Marjolein als secretaris. Hartelijk
dank voor jullie jarenlange inzet en we weten
dat jullie steeds betrokken zullen blijven bij ons
werk in Moldavië. Op deze foto waren ze
samen aanwezig bij het 15-jarig bestaan van Tabita.

Najaarsreis
In de herfstvakantie is weer een groep uit Vierhouten en omgeving naar Moldavië geweest.
Met 13 personen hebben we een week doorgebracht in een gebouw op het Vifania Kinderkamp en
van daar hebben we een aantal projecten bezocht: twee woningen hebben we opgeknapt, de
slaapzalen van een kindertehuis opnieuw geschilderd, in Tabita allerlei karweitjes gedaan en 200
voedselpakketten uitgedeeld, nu aangevuld met een pakket met toilet- en schoonmaakartikelen.
Het was een bijzonder intensieve week, maar er is heel veel gedaan. Dank voor iedereen die
financieel hieraan heeft bijgedragen.

Schoendoos actie
Na de geslaagde kleinschalige uitdeling in juni, is er in december een grote partij van ruim 8000
schoenendozen naar Moldavië getransporteerd, waarvan er 5000 bestemd waren voor het noorden
van het land. De uitdeling is gecoördineerd door Tima Grama en Romeo Cucireav (Roman). Een
groepje Nederlanders is in de eerste week van januari aanwezig geweest bij de uitdeling. Dat was in
de week voor het Kerstfeest, volgens de Orthodoxe kalender. Veel kinderen zijn blij gemaakt met
een mooi Kerstcadeau uit Nederland.
De bedoeling is om ook in 2020 weer schoenendozen naar Moldavië te laten gaan. Wilt u meedoen
met de actie, kijk dan op https://www.gainhelpt.nu/schoenendoosactie. Wellicht wordt er ook
weer een uitdeelreis georganiseerd. Heeft u belangstelling, mail dan naar h.vanvliet@gainhelpt.nu.

Website www.holland-moldova.nl
Wie van u de laatste tijd onze website heeft bezocht, zal het zijn opgevallen dat daar weinig
verandert. En dat doet vermoeden dat er binnen de stichting ook weinig gebeurt. Maar zoals u
gelezen heeft, het tegendeel is waar. We zijn best intensief met Moldavië bezig geweest (en nog
steeds), maar het ontbreekt ons aan kennis en tijd om de website goed bij te houden. Terwijl er ook
al een nieuwe website in de startblokken staat! Als noodverbandje is een pagina op Facebook
aangemaakt (@hollandmoldova), maar ook daar ontbreekt het aan kennis en tijd (en aardigheid in
dit soort werk). Maar wellicht dat iemand die dit leest dat wel leuk vindt. Stuur dan s.v.p. even een
mailtje. Veel tijd hoeft het niet te kosten, het resultaat zal altijd beter zijn dan het nu is.

Cadeau voor 20 jaar Tabita
Tijdens de viering van het 20-jarig jubileum hadden we het al
beloofd, maar in februari is het er dan echt van gekomen: er
bleek een hele mooie, gebruikte rolstoelbus te koop te staan
in de omgeving van Apeldoorn, voor een betaalbare prijs. Na
een grondige inspectie en het nodige gedoe met een
vermeend verkeerd chassisnummer, heeft Jan te Sligte de
sleutels overgedragen aan Tima Grama. Samen met Roman
was hij naar Nederland gekomen om de bus op te halen.
Door een spontane inzamelingsactie konden we in de bus ook
nog enkele rolstoelen, veel incontinentiemateriaal, speciale
voeding voor ouderen en gehandicapten, wat kleding en
beddengoed en nog wat andere zaken meegeven. Alles als
humanitaire hulp, zonder invoerrechten te betalen.

Tima en Roman hebben de bus teruggereden en
hij is direct in gebruik genomen. Tevens was het
een goede gelegenheid om bij de
verantwoordelijke overheid te pleiten voor
verbetering van de toegangsweg naar Tabita. En
ook dat is inmiddels gebeurd, de weg is glad
getrokken. Helaas was asfalteren geen optie, dus
er zal blijvend onderhoud aan deze weg gepleegd
moeten worden.

Corona in Tabita
Directeur Tima Grama schreef op 17 april onderstaande brief.
Vrede jullie lieve broeders en zusters.
We nemen contact met u op over de huidige situatie van het virus in ons land.
Helaas heeft het ook Tabita getroffen: op 20 maart werd één patiënt in het
Glodeni ziekenhuis opgenomen, waar hij na behandeling bij ons is teruggekomen. Maar na 5 dagen had de persoon die bij hem woonde symptomen
van het virus, we hadden niet gedacht dat het ziekenhuis ons het virus kon brengen.
En vandaag (17 april) hebben we deze situatie: 1 bewoner stierf op de intensive care-afdeling in
Chisinau, 5 bewoners en 4 werknemers liggen in het ziekenhuis. Een moeilijke situatie voor het
nog werkende personeel: we hebben medicijnen nodig voor de bewoners, en hebben een tekort
aan luiers, omdat de markt waar we ze normaal kopen is gesloten en we nu moeten kopen in een
winkel waar het duurder is. Het personeel werkt non-stop en er is geen vervanging. We vragen u
om hulp, zowel financieel als gebed. We geloven dat God uw en onze gebeden zal horen en ons
de kracht zal geven om deze moeilijkheden met Gods hulp te doorstaan.
Kortom, geliefde broeders en zusters, wees standvastig en onwankelbaar en zet u altijd volledig in voor
het werk van de Heer, in het besef dat door de Heer uw inspanningen nooit tevergeefs zijn. 1 Kor. 15:58

God zegene u.
Door de rayonraad van Glodeni, waar Tabita onder valt, werd bepaald dat alle bewoners en al het
personeel getest moet worden op Corona. Dat zijn ruim 50 mensen, het testen moet door Tabita
zelf worden betaald (€1.500).

Op zondag 19 april (Pasen in Moldavië) berichtte
Roman dat uit de tests bleek dat er nog 20 personen
besmet zijn, waaronder veel personeel. Voor 3
bewoners was opname in het ziekenhuis in Glodeni
noodzakelijk. Er zijn nu nog 29 bewoners in Tabita,
waarvan er 17 besmet zijn en in een aparte vleugel
worden gehuisvest en verpleegd. Het hele huis is in
quarantaine en er zijn maar 3 verzorgenden die de
bewoners kunnen helpen, dat zijn deze 3 op de foto.
Eten komt van een cateringbedrijf.
Inmiddels is er ook goed nieuws: er zijn al meerdere medewerkers uit het ziekenhuis ontslagen en
ook enkele bewoners. Zij moeten nu 14 dagen in quarantaine op hun eigen kamer.
Naar aanleiding van ons bericht op Facebook en de oproep voor gebed in een aantal kerken is er al
geld binnengekomen om de noodzakelijke medicijnen, persoonlijke beschermingsmiddelen,
desinfectie middelen, disposabels (borden/kommen van plastic), incontinentiemateriaal en
voedingssupplementen te kopen. Het eerste bedrag is inmiddels overgemaakt naar Moldavië, dank
u wel voor uw steun!
Ook enkele van onze goede collega-organisaties hebben hulp toegezegd, waaronder Max Maakt
Mogelijk en Christliche Ost Mission uit Zwitserland. Fijn dat zij in deze crisis zij aan zij met ons willen
werken om de mensen in Tabita te helpen.
Het zal nog een hele toer zijn om alles in Tabita weer enigszins normaal te laten functioneren. Veel
aandacht zal geschonken worden aan hygiëne, desinfectie en voeding. Maar ook training en
opleiding van personeel, wellicht een betere betaling voor mensen met meer verantwoordelijkheid
en kennis. Dat moet allemaal nog duidelijk worden, maar zeker is wel dat er voortdurend geld nodig
zal zijn om hen te ondersteunen. Want we laten meer dan 20 jaar relatie en investeringen toch niet
door dit virus beëindigen!
Wij (Stichting Holland-Moldova) gaan door met ons werk in Moldavië, hopelijk blijft u ons steunen.
•
•
•
•
•
•

Uw gebed wordt gevraagd voor deze mensen die zich inzetten voor hen die door velen
vergeten worden. We bidden dat Tabita weer mag worden wat het was: een veilige en
liefdevolle plek waar mannen en vrouwen hun oude dag kunnen doorbrengen.
Danken mogen we ook voor alle hulp die al geboden wordt en voor de mensen die weer uit
het ziekenhuis terugkeren.
Er zijn al plannen om in de herfstvakantie (17-24 oktober) weer met een groep naar
Moldavië te gaan: huisjes opknappen, in Tabita helpen, pakketten uitdelen. Hebt u
interesse, mail naar de secretaris.
Dit najaar start de schoenendoos-actie weer. Er zullen ook schoendozen naar Moldavië
gaan. U kunt met de actie meedoen en wellicht ook meegaan bij de uitdeling.
Er is (beperkt) de mogelijkheid tot transport naar Moldavië. Als er bijzondere zaken zijn
(zoals de ziekenhuis matrassen), dan zijn daar mogelijkheden. Heeft u iets in gedachten?
Neem dan even contact op.
Volg ons op Facebook (@hollandmoldova) en deel de berichten. Hoe meer mensen
meeleven, hoe beter!
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