
Hart voor Moldavië Nieuws 

Alles plotseling anders 
 

Onze nieuwsbrief was gereed om te verzenden, maar dan… 

 

In Oekraïne woedt oorlog. Ik schrijf dit op 27 februari 2022. Geen idee wat de situatie zal zijn wanneer u dit 

leest. Op dit moment probeert Rusland de hoofdstad van Oekraïne te veroveren. President Zelenski is het be-

langrijkste doelwit. Hij wil niet wijken en niet vluchten. Dapper. 

Wat betekent dit voor Moldavië? Moldavië grenst links aan Roemenië, maar boven, rechts en onder aan Oekra-

ïne. Oekraïne omarmt als het ware het grondgebied van Moldavië. Daarbij is Moldavië ongeveer 20x zo klein 

als Oekraïne. Dit betekent dat men zich in Moldavië nogal bedreigd voelt. Het zou niemand verbazen als Poetin 

ook nog even Moldavië mee zou nemen in zijn veroveringsdrang.  

 

Sam 

Sam, Rodica en hun zoon Samuel wonen in Tintareni aan de 

weg waar de vluchtelingen van Odessa/Oekraïne langs komen 

vlak voor hun huis langs. De raketinslagen in de Oekraïne kon-

den ze in hun dorp horen. Sam en Rodica voelden zich niet vei-

lig meer op die plek, nu Poetin Oekraïne in zijn geheel probeert 

in te nemen. Zij hebben dan ook na veel overwegingen besloten 

te vluchten naar familie van Rodica in Roemenië. Ze zijn ver-

trokken op 26 februari en meldden op 27 februari dat ze veilig 

zijn aangekomen. Op 25 februari was Sam zijn busje aan het 

inladen. Hij schrijft op Facebook: “Zo ziet een vluchteling er uit. 

Kan je vertellen dat dit absoluut niet leuk is.” 

 

Vooralsnog lopen de projecten door bij Bethania, maar de toe-

komst is onzeker en mensen zijn bang. Raketinslagen in Oekra-

ïne waren in het dorp te horen. Inmiddels zit het huis van Sam 

en Rodica al vol met Oekraïense vluchtelingen. 

 

Corinne 

Corinne en Tolya wonen in Rezina, in de buurt van een belangrijke brug tussen Moldavië en Transnistrië. Ook 

zij voelen de dreiging.  

 

Corinne schreef op 24 februari:  

“In Moldavië gebeurt wel veel: de noodtoestand is uitgeroepen; het luchtruim is voor een aantal dagen gesloten en het 

land wordt overspoeld met vluchtelingen uit Oekraïne. Ook wij hebben ons aangemeld om vluchtelingen op te van-

gen. Al beseffen we ook dat we zelf ook vluchteling kunnen gaan worden. Onze bus is volgetankt en contacten in Roe-

menië zijn er als het nodig is. Tolya heeft familie in Kiev en op het platteland bij zijn ouderlijk huis. Helaas heeft zijn 

familie Kiev nog niet kunnen verlaten. Ook zij willen naar het platteland. Maar wij hopen dat ze naar ons toe zullen 

komen. 

Op school wordt er nauwelijks over de situatie gesproken. Daarom heb ik de afgelopen dagen regelmatig met de kin-

deren om de kaart van Europa gezeten en heb ik geprobeerd de situatie zo goed mogelijk aan ze uit te leggen. Onze 

kinderen zijn er op dit moment rustig onder, ze kijken uit naar het hebben van vluchtelingen in huis en hopen dat er 

veel kinderen komen.” 

Psalm 4:2 

Antwoord mij als ik roep, God die mij recht doet. Geef mij 

ruimte als ik belaagd word, wees genadig, hoor mijn gebed. 
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Dank- en gebedspunten 
− Gebed voor de situatie in Oekraïne en de dreiging voor Moldavië. 

− Anatolli’s oog is niet meer te redden, ons gebed is dat het oog niet verwijderd hoeft te worden. Zijn zicht in zijn ande-

re oog is ook zorgwekkend, ons gebed is dat hij het zicht dat hij nu heeft mag behouden. 

− Dank dat Sam en Rodica veilig in Roemenië zijn gekomen. 

 

 

Op 25 februari schreef Corinne:  

“Hard gewerkt om ons huis in orde te brengen om eventuele vluchtelin-

gen op te vangen. Ook bezig geweest om te kijken hoe we onszelf kun-

nen beschermen als het nodig is. Helaas ben ik er vrijwel zeker van dat 

Moldavië ook een doelwit gaat worden. Wij hebben een grote kelder 

onder ons huis waar we kunnen schuilen (en er staat ook genoeg eten 

in). We hebben ook de bus vol getankt om te kunnen vertrekken als dat 

nodig is. Maar dat is nogal wat. 

Mensen beginnen ook Moldavië te verlaten. Voorlopig blijven wij. Er is 

hier zoveel opgebouwd, dat laat je niet zomaar achter. En de dieren??? 

Nooit gedacht dat ik daar dit soort keuzes voor zou moeten maken. 

Vandaag werd mijn dag vooral geleefd door de adrenaline die door 

mijn lijf gierde: Ik kan alles aan en niemand komt aan mijn kinderen!!! 

Dat waren de twee hoofdgedachten. Op dit moment voel ik me leeg en 

erg verdrietig.” 

 

Op 1 maart liet Corinne weten: 

Wij gaan vanmiddag waarschijnlijk de eerste vluchtelingen in huis krij-

gen. En ze komen bij meer mensen van de kerk.  

 

We kunnen van hieruit niet zoveel doen om hen concreet te helpen, behalve de uiterst belangrijke ondersteu-

ning in gebed. Als stichting hebben wij aan Corinne toegezegd dat wij haar zullen steunen als ze vluchtelingen 

gaat helpen. 

Wij blijven bidden om vrede en om bescherming van onze medewerkers en hun dierbaren. Daarnaast bidden 

wij voor Oekraïne, dat op zo’n onrechtvaardige wijze wordt aangevallen. Bidt u mee? 

 

Gods zegen en vrede, 

Erik Schinkelshoek 

 

Financiële steun 
Voor hulp aan de vluchtelingen vanuit Oekraïne zijn giften van harte welkom. U kunt de gift overmaken  

onder vermelding van ‘vluchtelingen Oekraïne’.  
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