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Hart voor Moldavië Nieuws
Psalm 91:1-2
Wie in de beschutting van de Allerhoogste woont en overnacht in de schaduw
van de Ontzagwekkende, zegt tegen de HEER: ‘Mijn toevlucht, mijn vesting,
mijn God, op U vertrouw ik.’

Toekomst van Hart voor Moldavië
We hebben ons als bestuur gebogen over de vraag hoe nu verder met Bethania, nu Sam en Rodica niet meer in Moldavië
wonen en een leven gaan opbouwen in Nederland. Belangrijk feit is dat de projecten die de stichting Bethania uitvoert in
Moldavië gewoon doorlopen. De mensen daar hebben nog steeds behoefte aan hulp, omdat de overheid die hulp niet
biedt. Op dit moment wordt de situatie nog verhevigd door de oorlog in buurland Oekraïne. Prijzen rijzen de pan uit,
inflatie neemt heftig toe en de mensen voelen zich bedreigd.
We hebben dan ook besloten om door te gaan met de ondersteuning van Bethania en de projecten die door hen worden
uitgevoerd en via ons worden gesponsord. We blijven dus zowel Corinne, Tony en Lena als stichting Bethania steunen.
Dit betekent wel iets voor onze manier van werken. Hart voor Moldavië staat voor transparantie. Hoe we dat vanaf nu gaan
invullen, gaan we over enige tijd bespreken met Igor Kohaniuk (directeur Bethania). We willen hem in Moldavië opzoeken
en afstemmen over de nieuwe manier van werken. Het plan is om dat voor het einde van dit jaar te doen. We verwachten
dat we 2x per jaar op bezoek zullen moeten gaan om te praten en te kijken ter plaatse. We willen een nieuwe relatie opbouwen met Igor en zijn manier van werken leren kennen. Igor staat voor zijn organisatie en voor hulp aan de mensen die dat
nodig hebben. We willen het gesprek met hem aangaan. Dat wordt het uitgangspunt voor de verdere koersbepaling.
Intussen heeft de oorlog in Oekraïne heel wat invloed op het werk van Bethania. Igor schrijft dat ze erg geschrokken zijn na
de uitbraak van de oorlog zo dichtbij. Maar ze moesten direct aan het werk met Oekraïense vluchtelingen en hebben dat
werk ook opgepakt. Ook in Moldavië gaat het vooral om moeders met kinderen die gevlucht zijn uit Oekraïne. Ze ontvingen
(geestelijke) hulp en de kinderen werden betrokken in sport en spel. Toch zijn ook veel Moldaven gestrest en bang door de
oorlog. Wat zal de toekomst brengen? Pleegkinderen vroegen hun pleegouders of ze wel voor hen zouden blijven zorgen
als de oorlog vlakbij kwam. Tot nu toe is er geen reden voor die vragen. De families hebben zich juist ingezet voor hun
kinderen, hun pleegkinderen en vluchtelingen. Ons gebed blijft van groot belang in deze situatie. Onze giften zijn des te
belangrijker nu de voedsel- en gasprijzen hard stijgen ook in Moldavië. We vragen u het werk in Moldavië te blijven steunen
in gebed en met uw giften.
God’s zegen en hartelijke groet,
Erik Schinkelshoek

Tony en Lena
Nog een kleine twee maanden en dan gaat het gebeuren. Dan
gaan wij op weg naar Moldavië, naar Rezina, naar Casa Natanael!
Wij weten Casa Natanael te vinden, want wij zijn er afgelopen
zomer een aantal dagen geweest. Wij werden met enthousiasme
ontvangen. Zo hing er een prachtige tekening aan het hek en
hingen er allerlei bordjes in het huis waardoor wij alles konden
vinden, zoals ons bed en de wc! Dit allemaal door de kinderen
gemaakt. Fantastisch!
Wij hebben mooie dagen gehad met de kinderen en Corinne en Tolya. De eerste avond hebben wij samen met de kinderen
gewandeld en onze hoogtevrees overwonnen op de oude hangbrug van Rezina. De tweede dag kregen wij een rondleiding
door Rezina door vijf ervaren gidsen, namelijk de kinderen. Ook hebben wij die dag ’s middag met elkaar gevolleybald aan
de rivier de Nistru. De derde dag zijn wij met elkaar naar hét attractiepark van Moldavië geweest, namelijk ‘Orheiland’. Het
waren gezellige dagen vol met kennismakingen en nieuwe indrukken.
Het was mooi en goed om weer in Moldavië te zijn. Tegelijkertijd was het ook confronterend. Zo kwam de armoede en
uitzichtloosheid van het land op ons af. Wij hebben met veel Moldaviërs gesproken, tijdens deze gesprekken komen al snel
de zorgen over de toekomst van Moldavië naar voren. Niet alleen door de oorlog, maar ook door het vertrek van de
midden generatie. Vooral de jongeren zijn hier duidelijk in: Wij willen weg!
Ook kwam de realisatie in Moldavië bij ons binnen, wij gaan dit echt doen! De komende periode zal dan ook dubbel aanvoelen. Het afscheid nemen van de mensen die ons lief zijn in Nederland en tegelijkertijd uitkijken naar een nieuwe stap in
ons leven. Wij beseffen ons goed, het zal niet altijd even makkelijk worden en toch mogen wij gaan in vertrouwen op God!
Cu drag (met liefs),
Lena en Tony

P.S. Meer informatie over ons kunt u vinden op onze website www.tony-lena.nl

Casa Natanael
Na een spannend voorjaar (door de oorlog in de Oekraïne) wilden Tolya en ik graag even ver weg van alles, zo besloten we
om samen met de kinderen van Casa Natanael op vakantie naar Nederland te gaan. Vijf jaar geleden zijn we ook met alle
kinderen geweest, maar die groep is op één meisje na helemaal veranderd. Dus
voor bijna allemaal was het een spannende onderneming. Een ander land,
andere cultuur en dan ook nog met het vliegtuig er naartoe vliegen.
Wat hebben de kinderen genoten en hun ogen uitgekeken. Hier een paar
indrukken: De verkeerslichten zien er anders uit. Er zijn heel erg veel treinen en
ook die hebben verkeerslichten. Er is een snelweg en daar mag je hard op
rijden, maar na een tijdje is een snelweg eigenlijk gewoon heel erg saai. De
bomen in Nederland zijn veel hoger dan in Moldavië. En er zijn heel veel fietsen,
iedereen gaat op de fiets en zelfs dieren gaan op de fiets: een mandje voorop, of
een karretje er achter… de hond gaat altijd mee. Het was sowieso opvallend wat
mensen allemaal voor hun dieren doen. De dierenwinkel (een winkel alleen voor
dieren!!!) maakte diepe indruk, maar ze kwamen ook tot de trieste conclusie dat
dieren in Nederland een beter leven hebben dan ouderen in Moldavië…
De kinderen wilden heel erg graag de zee zien, daar zijn we dus naartoe
geweest: zandkasteelbouwen, tot je knieën in het water en kletsnat worden van
de golven, het was één van de hoogtepunten. Ook het dagje dierentuin; een
boottocht door Giethoorn; en helpen op de boerderij in Friesland, allemaal
prachtige ervaringen en herinneringen voor het leven. Maar ook de gewonere
dingen als: Zwemmen; volleyballen; midgetgolven en spelen in de
speeltuin… alles was geweldig.
Voor mij persoonlijk was het
bijzonder dat de kinderen mijn moeder en andere familieleden mochten
ontmoeten, en ook mochten ervaren hoe het leven is in mijn geboorteland.
We hebben genoten met elkaar. Het was een vakantie om nooit meer te
vergeten. We zijn dan ook heel erg dankbaar voor iedereen die ons heeft
geholpen om dit mogelijk te maken. En we danken onze liefdevolle Vader voor
Zijn bescherming.
Corinne Natic

Dank- en gebedspunten
−

Dank dat Tony en Lena een goede tijd in Moldavië hebben gehad.

−

Dank dat Corinne en Tolya samen met de kinderen van Casa Natanael een mooie vakantie in Nederland hebben
gehad.

−

Gebed voor Tony en Lena. Zij hopen de eerste week van november aan te komen in Moldavië. Bidt u mee voor de
laatste voorbereidingen, een veilige reis, en een goede gewenningsperiode in Moldavië samen met de kinderen en
Corinne en Tolya?

−

Gebed voor de oudste pleegzoon van Corinne en Tolya. Hij is in augustus getrouwd met een christelijke meisje, en
verhuisd naar de andere kant van het land. Dit zijn veel veranderingen in zijn leven.

−

Gebed voor de kinderen van Casa Natanael die moeite hebben met leren als in september de scholen weer starten.

−

Gebed voor de overheid dat zij een manier vinden om de mensen te helpen nu alle prijzen in Moldavië enorm zijn
gestegen. De mensen kunnen moeilijk rond komen, ook maken zij zich zorgen over de aankomende winter omdat de
gasprijzen zes keer zo hoog zijn en ook het hout voor de kachel veel duurder is.
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