
Hart voor Moldavië Nieuws 

Het verhaal van een 

oudere 
Mijn naam is Iulia. Ik ben geboren 
in 1941, in Tintareni als enig kind. 

Op mijn 20ste ben ik getrouwd, we 
hebben drie kinderen gekregen. 
Toen 34 jaar geleden mijn man 
overleed, heb ik de kinderen alleen 
opgevoed, ik ben later nooit meer 
getrouwd. Het was lastig om mijn 
kinderen alleen op te voeden in 
deze moeilijke tijd. Ik heb het altijd 
belangrijk gevonden dat mijn kin-
deren verder zouden studeren en 
een beroep zouden leren. Ze zijn nu 
allemaal getrouwd en ik heb drie 
kleinkinderen. 

Mijn zoons werken in het buiten-
land, twee keer in de maand komen 
mijn schoondochters bij me langs 
en in de vakanties komen mijn 
kleinkinderen. Maar ze hebben alle-
maal een druk leven en weinig tijd 
voor mij. 

Het is moeilijk om alleen te zijn, want ik heb vaak hulp nodig en dan is er niemand 
om mij te helpen. Ik probeer om mezelf te redden, maar dat is moeilijk omdat de 
kinderen zo ver weg zijn. 

De afgelopen zes jaar kom ik naar het ouderencentrum, sindsdien is mijn leven 
veranderd. Ik voel me jonger en blijer, elke morgen kijk ik naar de klok of het al tijd 
is om naar het centrum te gaan. Mijn leven is mooier geworden, ik ben heel blij 
met het centrum we zijn als één familie. Dit centrum is de enige in de omgeving, in 
omliggende dorpen hebben ze zoiets niet. 

Ik ben heel erg geholpen, doordat ik hier de was kan doen. Thuis heb ik geen was-
machine, dus moest ik de was met de hand doen. Ik heb veel last van mijn handen 
dus werd de was echt een uitdaging. Op woensdag kan ik altijd 
douchen op het centrum, ik kan nooit wachten op deze dag, na 
het douchen voel ik me weer jong. Het eten op het centrum is 
heerlijk en de medewerkers hebben veel tijd en liefde voor ons. 
Elke keer als ik medicijnen moet kopen, halen de medewerkers 
dit bij de apotheek want de dichtstbijzijnde apotheek is 9 km 
verderop. Sinds vorig jaar krijg ik ook hulp met hout om ’s win-
ters mijn huis te verwarmen. Hiervoor had ik geen hout en 
stookte ik de takken van de wijnstok om de vorst buiten te hou-
den. 

Het centrum geeft ook veel aanspraak, ik ontmoet hier mijn 
vrienden samen delen we onze blijdschap en verdriet. Ik word 
hier geaccepteerd zoals ik ben en de mensen geven om me en 
tonen hun liefde. Er zijn hier ook allerlei activiteiten zoals hand-
werk, muziek, Engelse les, schilderen en meer. Ik vind het erg 
fijn om samen de Kerst voor te bereiden. 

Ik wens voor iedereen die heeft bijgedragen aan dit project, dat 
God u zegent met gezondheid en vreugde, dat u altijd jong 
blijft. Heel erg bedankt, omdat u aan ons denkt en dat ons le-
ven door dit project weer betekenis krijgt. 

Houthakken 
Het is weer volop winter in Mol-
davië, en dat is voor veel ouderen 
in Moldavië slecht nieuws. Het 
gas is niet te betalen en veel ou-
deren lukt het ook niet meer om 
voldoende hout te verzamelen. 
Hierdoor zijn er elk jaar ouderen 
die de koude winter niet overle-
ven. 

Daarom zijn wij met drie mannen 
afgelopen januari weer een week 
naar Moldavië geweest om daar 
hout te hakken. We begonnen 
met een aantal tegenslagen. Toen 
we aankwamen op het vliegveld 
bleken onze koffers met alle ther-
mokleding er niet te zijn. De eer-
ste dagen hebben we alle inko-
pen gedaan en toen aan het ein-
de van het weekend de koffers er 
waren, waren we klaar om te be-
ginnen.  

Maar helaas we konden nog niet 
beginnen, want het was Kerst. 
Jawel in Moldavië wordt Kerst 
gevierd op 7 januari.  

Na de kerst zijn we toch echt be-
gonnen met houthakken en we 
hebben flink de schouders eron-
der gezet. Zo was er aan het ein-
de van de week toch 25 m3 hout 
gehakt voor de ouderen in de 
omgeving. 

Frank Wijdenes 

2 Thessalonicenzen 2:16-17: Mogen onze Heer Jezus Christus en God, 

onze Vader, die ons zijn liefde heeft getoond en ons door zijn genade 

blijvende steun en goede hoop gegeven heeft, u aanmoedigen en sterken 

in al het goede dat u doet en zegt.  
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Dank- en gebedspunten 
− Dank dat de groep houthakkers weer dienstbaar mochten zijn voor de oude-

ren in Moldavië.  

− Dank dat er steeds weer mensen bereid zijn om Stichting Hart voor Moldavië 

financieel te steunen. 

− Bid voor allen die betrokken zijn bij het werk in Moldavië, dat zij hun taak met 

hulp van de Heer zullen doen.  

Een dag bij het ouderen project 
Het is woensdagochtend als ik om 9:00 het dagcentrum binnen loop. Voordat de 
ouderen komen moet er nog het een en ander gebeuren. Ook mijn collega’s ko-
men binnen. Met elkaar verzamelen we de thermoskannen en brengen we deze 
naar de keuken zodat ze gevuld kunnen met twee warme maaltijden per adres.  

Momenteel krijgen 24 ouderen in drie dorpen Tintareni, Cretoaia en Chirca een 
warme maaltijd aangeboden. Elke dag gaat een collega en de chauffeur samen op 
pad om het eten rond te brengen. 

Terug op de groep maken we broodpakketjes die bij de thermoskannen worden 
gedaan. Ondertussen zet ik het water op voor de thee en beleg de broodjes met 
paté voor de ouderen die straks naar het centrum komen. Om 10 uur komen de 
eerste ouderen binnen.  

Momenteel mogen we vijftien ouderen verwelkomen op het dagcentrum. Om half 
11 zijn alle ouderen binnen. Het is een gezellige boel, er wordt volop gekletst met 
elkaar en gelachen. Door gesprekken die ik in de afgelopen jaren mocht hebben 
met de ouderen, merk ik hoe belangrijk het centrum is. Ze kunnen even de situatie 
van thuis vergeten, ze kunnen ontspannen en lachen. De ouderen zijn dan ook 
elke keer op nieuw teleurgesteld als het centrum gesloten is vanwege een feest-
dag of vakantie. In de drie jaar dat ik nu vrijwilligerswerk doe heb ik ouderen mo-
gen opzien bloeien van schuwe mensen tot open en vrolijke mensen. Het is zo 
belangrijk dat het centrum er voor hen is. 

De collega’s zijn ondertussen naar hun eigen cliënten in het dorp gegaan.  

De twee collega’s van thuiszorg bezoeken momenteel elf ouderen in het dorp die 
ze helpen bij douchen en het schoonhouden van het huis. En als de ouderen 
slecht ter been zijn, dan doen ze ook boodschappen voor ze. De ouderen moesten 
in het begin wel even wennen dat er hulp kwam maar nu zijn ze erg blij met de 
hulp. Ze verheugen zich erop dat wanneer de hulp komt, ze weer even aanspraak 
hebben en iemand zien. Helemaal in deze wintermaanden. Veel ouderen kunnen 
niet naar buiten door het slechte weer. Bij veel ouderen zijn zij of de collega’s van 
tafeltje-dekje de enige mensen die ze in een week zien. 

Op het centrum heeft iedereen zijn thee op en is tijd voor een activiteit. Vandaag 
staat er gym op het programma. De ouderen genieten zichtbaar van de oefenin-
gen die ik voor ze heb verzonnen. Wat mij weer laat genieten en dan ben ik God 
dankbaar dat ik met deze ouderen mag werken. 

Dan is het alweer tijd voor de lunch. Na de lunch gaan de ouderen richting huis en 
begin ik samen met mijn collega die inmiddels terug is uit het dorp aan de groot-
ste klus van de dag. Het afwassen van de thermoskannen. En als de grote klus ge-
klaard is ,is het ook voor mij tijd om naar huis te gaan. 

Alineke 

Tulpenverkoop 
Afgelopen 27 februari was het 

weer zo ver, in Andijk is de jaarlijk-

se tulpen actie gehouden. De zen-

dingscommissie van de gerefor-

meerde kerk organiseert dit elk 

jaar en de opbrengst is traditiege-

trouw voor de projecten in Molda-

vië. Vijftien vrijwilligers zijn over-

dag al bezig geweest om de tul-

pen klaar te maken voor de ver-

koop. ’s Avonds hebben nog eens 

50 vrijwilligers huis aan  huis de 

tulpen verkocht. Dit jaar hebben 

zij 1400 bossen tulpen verkocht 

en daarmee €2130,- opgehaald. 

Alle vrijwilligers weer hartelijk 

bedankt voor jullie inzet. 


