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Stichting Holland-Moldova  
          Nieuwsbrief november 2021 
 

Van het bestuur 
Het is alweer bijna een jaar geleden dat onze laatste nieuwsbrief is uitgekomen. Door de 
wereldwijde situatie was reizen naar Moldavië eigenlijk niet mogelijk, maar dat niet wil zeggen dat 
we geen contact hebben gehouden met onze vrienden daar. Graag waren we in de zomer/het 
najaar weer met een groep mensen afgereisd om de projecten daar te ondersteunen en uiting te 
geven aan de verbondenheid die we voelen met het land en de mensen. We hopen dat dat komend 
jaar weer kan en zien uit naar die ontmoetingen. 
Bestuurslid Henk is in augustus wel een weekje in Moldavië geweest, hierna leest u daar meer over. 
 

Winterhulp Moldavië 
Ook al kunnen we niet fysiek aanwezig zijn, we kunnen de armste inwoners wel helpen! Ook dit jaar 
is er weer een Actie Winterhulp, waar arme gezinnen en ouderen in het noordelijk deel van 
Moldavië worden voorzien van een voedselpakket, aardappels en/of brandstof in de vorm van 
kolen of hout. Het grote verschil met vorig jaar is dat alle 
producten (met uitzondering van de steenkool) nu lokaal 
geproduceerd zijn door kleine boeren. Een goede zaak voor deze 
boeren en ook voor de mensen die de producten ontvangen: 
eerlijk geproduceerd, goed voor het land én goed voor de mens. 
Winst aan beide kanten. 
In een pakket zitten:  
2 kg bonen  
1 kg tarwebloem  
1 kg maïsmeel  
2 kg Moldavische noedels  
2 kg boekweit  
1 kg knoflook 
1 kg ui 
1 l.  zonnebloemolie 
Via een bevriende stichting wordt ook nog een blik conserven toegevoegd.  
Vooralsnog is het de bedoeling om 200 pakketten uit te delen, maar ook 600 kg aardappels, 30 m3 
brandhout en 3 ton kolen. De totale kosten van deze winteractie bedragen €5.000.  
Helpt u ook weer mee het mogelijk te maken? Vorig jaar was u zo genereus met uw giften dat we in 
februari nog een tweede uitdelingsronde hebben kunnen organiseren. Daarvoor onze hartelijke 
dank. Uw bijdrage is van harte welkom op onze bankrekening. Ter inspiratie: een voedselpakket 
kost €13, een zak aardappels €5, een kuub brandhout bijna €50 en 400kg kolen ca. €80. De uitdeling 
wordt door Romeo, Tima en Augustina verzorgt, zij zijn gezamenlijk zo’n €240 aan diesel kwijt. 
 

Tabita 
Zoals al in de inleiding vermeld is Henk in augustus een week in Moldavië geweest, samen met Erna 
Kiers. Erna is twee keer meegegaan met de groep uit Vierhouten (oktober 2018 en 2019) en het 
land en de noden daar laten haar niet los. Nu was de gelegenheid om een volle week in Tabita mee 
te werken, alleen, zonder tolk. Die kans heeft zij niet laten lopen. Erna schreef zelf een kort verslag: 
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Tabita 9 -16 augustus 2021 
 
Wat een feest om hier een week mee te mogen helpen en opgenomen te zijn in de 
leefgemeenschap van het verzorgingstehuis Tabita. Geweldig om te zien hoe ondanks de 
pandemie er hard gewerkt is om de kwaliteit van zorg in Tabita verder te verbeteren. 
Wanneer je op het terrein aankomt is te zien dat de tuin er goed verzorgd uitziet en dat de 
moestuin goed benut wordt. Direct bij de ingang valt op dat er een rolstoelhelling is aangebracht 
waardoor ook rolstoel-gebonden bewoners veilig gebruik kunnen maken van de tuin. 
In de loop van de week is te merken dat er ook echt gebruik wordt gemaakt van deze 
mogelijkheid. 
Bewoners lijken actiever, ze komen vaker uit hun kamer en er wordt onderling meer 
gecommuniceerd dan voorgaande jaren waar te nemen was. Bewoners die daartoe in staat zijn, 
helpen mee met huishoudelijke activiteiten. Verzorgenden zoeken mogelijkheden in het drukke 
werkschema om bewoners toch nog even naar buiten of naar de hal te rijden, wat ook de sociale 
communicatie en sfeer ten goed komt. Betrokkenheid en aandacht voor elkaar lijken gegroeid te 
zijn. 
Deze week kwam ook een kapper langs, dit bracht de bewoners duidelijk vreugde. Even extra 
persoonlijke aandacht. 
Het eten is echt geweldig verzorgd na een dag hard werk door het keukenpersoneel en wordt nu 
met serveerwagens naar de kamers gebracht, dit bespaart tijd, waardoor er ook meer aandacht 
kan zijn voor het hulp bij het eten. Elke dag opnieuw het spitsuur.  
De kamers binnen hebben ook een verandering ondergaan. Er zijn nieuwe kasten en 
nachtkastjes. Wat fijn dat bewoners nu ook eigen kleding en kleine bezittingen op hun kamer 
kunnen opbergen. Aan de douche en toiletgelegenheden wordt hard gewerkt, in elke gang wordt 
een nieuwe badkamer geïnstalleerd. De keukenvoorzieningen zijn vernieuwd en de muren en 
wanden zijn opnieuw betegeld. Er zijn roestvrij stalen werkbladen en een frituur toegevoegd aan 
de voorzieningen. Aan de muren in de gangen wordt nog gewerkt, met binnengekomen 
restpartijen tegels wordt geprobeerd ook daar iets moois van te maken.  
Als resultaat lijkt het huis zonniger en warmer met dank aan al het hard werkende personeel dat 
daar samen de zorg voor draagt. 
Lieve mensen hartelijk voor de zorg die jullie het gehele jaar ondanks de moeilijke 
omstandigheden met liefde geven en voor de week waarin ik dit met jullie met veel plezier mocht 
beleven. 
 
Erna Kiers 
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Zoals Erna al opmerkte is in de kamers en de keuken ook het een en ander veranderd. Door 
Gemeente Harderwijk/MFC de Bogen werd een RVS keuken met oven, frituur en werkbladen 
gedoneerd en vanuit gelden die onze donateurs ons hebben gegeven hebben we voor alle kamers 
kasten gekocht waarin de bewoners hun kleding en andere persoonlijke eigendommen kunnen 
bewaren. Geweldig wat we met spontane donaties en uw giften hebben kunnen doen. En we 
hopen dat nog lang vol te houden. 
 

Sanitair project Gradinita 
Stel je voor dat je kind naar een school gaat waar het 
sanitair er uit ziet zoals op deze foto. In Gradinita, een 
dorpje ten zuiden van de hoofdstad Chisinau, was dat het 
geval. Zelfs voor het Moldavische schoolbestuur was dit 
niet aanvaardbaar, maar omdat er geen geld was om de 
boel te renoveren, zijn er op het schoolplein buiten-
toiletten gemaakt: gewoon een gat in de grond, bakstenen 
muren en een dak van asbest golfplaten. Ca. 100 leerlingen 
van 6 tot 16 jaar moesten door kou en modder daarheen.  
Deze zomer is de toiletgroep in het schoolgebouw 
opgeknapt door Fundatia Daniël, de stichting van onze goede vriend en tolk Roman! En u heeft hem 
daarbij geholpen! Nadat de plannen waren gemaakt en goedgekeurd en de werklui er klaar voor 
waren om in juli en augustus, als de school voor de zomervakantie gesloten is, de werkzaamheden 
uit te voeren, ontbrak er nog ca. €4.000 om het project uit te kunnen voeren. De gemeente zorgde 
voor alle aan- en afvoerleidingen en -buizen en het vervangen van ramen en deuren en ook een 
Engelse Stichting droeg financieel bij. 
Uw giften hebben wij doorgestuurd naar Roman en daardoor kon de school op 1 september weer 
open, met vernieuwd sanitair. Wat een fantastisch project!  

 

BREAKING NEWS 
Deze nieuwsbrief was al klaar en we stonden op het punt om hem te 
verspreiden en te publiceren, toen Roman nog met het volgende nieuws 
kwam: Een school in het dorp Opaci, in dezelfde regio als Gradinita, heeft 
het sanitair project gezien en besloten dat ook zij de toiletten wilden 
renoveren. De 300 kinderen maken nu nog gebruik van buitentoiletten. 
We noemen het toiletten, maar het zijn gewoon gaten in de betonvloer. 
Het budget is bijna rond (de school kon zelf voor 85% de kosten betalen) 
en de werkzaamheden zijn al begonnen, voor de winter zijn intrede doet. 
Maar er mist nog €800 om het project af te maken. Stichting Holland-
Moldova heeft zich garant gesteld voor dit bedrag, maar we hebben het 
niet in kas. Helpt u ons hierbij? Vermeld dan “School Opaci” bij uw 
donatie.  
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Samenwerking met Global Aid Network (GAiN) 
In de vorige nieuwsbrief hebben we ook al iets geschreven over onze 
samenwerking met GAiN. GAiN is een christelijke hulporganisatie en sinds  
4 jaar is ons bestuurslid Henk van Vliet daar werkzaam, bij het organiseren 
van projectreizen. Langzaam heeft Henk ook de projecten in Moldavië bij GAiN geïntroduceerd, 
waardoor er nu een officiële samenwerking is tussen een aantal projecten en GAiN. Dat was ook 
een van de redenen om in augustus naar Moldavië te gaan. 
Voor Stichting Holland-Moldova biedt dit kansen: we hebben weer een mogelijkheid om goederen 
te verzenden (zoals de keuken uit Harderwijk) en we kunnen via GAiN ook onze eigen projecten 
zoals Tabita bedienen.  
In een vrachtauto die begin november in Moldavië aankwam zaten bijvoorbeeld 2 hoog-laag 
bedden voor Tabita, bedden die ergens in Nederland aan GAiN zijn geschonken. Al met al een  
win-win situatie, die ten goede komt aan de mensen en projecten in Moldavië.  
Wilt u meer weten, kijk dan eens op de website www.gainhelpt.nu. Daar staan ook inzamelpunten 
waar kleding etc. wordt ingezameld voor de diverse projecten (zie voor een volledige lijst met in te 
zamelen goederen de website). Als er grote goederen of partijen van goederen zijn die u graag aan 
Moldavië wilt doneren, meldt u zich dan bij ons via onderstaand mailadres. 
 

Schoenendoosactie 
Na een goed verlopen uitdeelactie in de afgelopen winters is het de bedoeling dat ook deze winter 
weer schoenendozen van de GAiN Schoenendoosactie naar Moldavië gaan. De uitdeling wordt 
deels gecoördineerd door Tima en Roman, die daar inmiddels ruime ervaring mee hebben. Het zit 
er niet in dat u of wij er bij aanwezig kunnen zijn, de reismogelijkheden zijn erg beperkt. Maar wilt u 
meedoen met de actie door zelf een schoenendoos klaar te maken, als gezin of misschien als kerk 
of school, kijk dan op www. schoenendoosactie.nl. 
In de voorlopige toezegging zijn er ca. 4.000 bestemd voor 
kinderen in het noorden van Moldavië en ook 4.000 voor kinderen 
in Chisinau en Tiraspol (Transnistrië).  
Maar die moeten eerst nog worden ingezameld! Doet u mee?  
 

Website holland-moldova.nl  
De website proberen we zo actueel mogelijk te houden, Hans Verbeek is degene die ons daarbij 
helpt. Maar de input moet van het bestuur komen en daar gaat het wel eens mis. Onze excuses 
daarvoor! Heeft u interesse om ons daarin bij te staan (kleine stukjes maken op basis van 
informatie die we via WhattsApp of email ontvangen), dan is uw bijdrage zeer welkom.  

Ook Facebook gebruiken we om actueel te communiceren. Like onze pagina 
(@hollandmoldova), dan krijgt u automatisch een melding als er een nieuwe post is. 
 

 
Het bestuur van Stichting Holland-Moldova dankt u hartelijk voor uw medeleven, gebeden en 
giften. We zijn graag bereid om over het werk in Moldavië te komen vertellen in uw kerk, 
vereniging of groep. Neemt u vooral contact met ons op als u vragen of ideeën heeft! 
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