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Een
gift
aan
onze
stichting
is
volledig aftrekbaar voor de belastingdienst. Wij zijn een
ANBI instelling. Doordat
wij een volledige vrijwilligers
organisatie
zijn
komt elke euro ten goede
aan de hulpverlening in
Roemenië en Moldavië.

270 Kuub
Ja, u leest het goed, 270 kuub, dat is de enorme hoeveelheid hulpgoederen die
wij dit jaar naar Roemenië en Moldavië hebben gebracht. Daar zijn we enorm
dankbaar voor. In deze nieuwsbrief praten wij u graag bij over onze hulpverlening. Wat is er ook dit jaar weer veel werk verricht door al onze vrijwilligers.
Zelfs voor het transport in het voorjaar van 2019 staat alweer 30 kuub klaar
in onze opslag. Wij, als vrijwilligers en bestuur van onze Stichting, kunnen niet
iedereen helpen. Wel kan iedereen helpen om voor onze naasten te zorgen in
Roemenië en in Moldavië, daar ze deze hulpgoederen en financiële bijdrage
goed kunnen gebruiken. In Mattheüs 28-16 geeft de Heere Jezus opdracht
aan zijn discipelen om het evangelie te verkondigen aan al de volken. Wij
hebben dezelfde zendingsopdracht meegekregen. Alleen kunnen wij niet allemaal een discipel zijn, maar we kunnen wel allemaal onze talenten inzetten
om onze naasten te helpen. Dat kan ook in Putten door het geven van een
financiële bijdrage, het beschikbaar stellen van goederen en transportmiddelen, het inpakken van de goederen en het wegbrengen van de transporten. De jongeren doen dat door middel van sport en spel en beelden op die
manier een Bijbel verhaal uit voor de kinderen in Moldavië. Vaak komen die
kinderen daardoor voor het eerst in contact met het evangelie en horen dat
de Heere Jezus ook hun God wil zijn. Als bestuur willen wij u opnieuw bedanken, ook namens onze broeders en zusters in Roemenië en in Moldavië,
voor uw steun en hulp de afgelopen periode. Maar boven alles danken we
onze Heere God voor uw hulp, alle goedereren die u heeft weggegeven en
dat Hij ons heeft bewaard op de reizen naar Roemenië en Moldavië. Hem
zij alle eer !
Namens het bestuur wens ik u fijne en gezegende kerstdagen en een heel
mooi en gezond 2019.
Kees Doppenberg
Voorzitter.
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Van dominee Istvan Visky uit Roemenië ontvingen wij onderstaande kerstboodschap.
Is het u ooit opgevallen dat in het kerstevangelie alleen diegene die op pad
zijn en die in beweging komen, de Heere Jezus ontmoeten?
Het kerstverhaal gaat het over wegen, plaatsen en mensen die vertrekken en aankomen. De Romeinse keizer, de herbergier en zijn gasten, die

Osorhei – Roemenië
Van dominee Istvan Visky ontvingen
wij een mooie mail waarin Putten, u
dus, bedankt voor het extra transport naar Osorhei afgelopen najaar.
Hierdoor hebben ze de renovatie
van het gemeente- en diaconaal huis
weer op kunnen pakken. Dit hopen
ze begin 2019 af te kunnen ronden.
Hij houdt ons op de hoogte en in
de volgende nieuwsbrief hopen wij
u een paar mooie fotos te kunnen
laten zien van het resultaat.
Tafeltje dekje in Crocmaz
Zoals u ook op een andere plek
in deze nieuwsbrief heeft kunnen
lezen, willen we graag jongeren
en ouderen in Moldavië structureel
ondersteunen. Galina en Vladimir
in het dorpje Crocmaz bieden
jongeren in het dorp buitenschoolse
opvang (BSO). Graag zouden zij
ook iets voor de eenzame en hulpbehoevende ouderen willen betekenen
in de vorm van één warme maaltijd
per dag. In de BSO hebben zij de
mogelijkheid om deze maaltijden te
bereiden. Ook zijn er vrijwilligers om
het eten te bezorgen.
Nu de financiën nog… helpt u mee?
Dit kunt u doen door een vast bedrag
per maand over te maken op onze
rekening NL31 RABO 0384122213
onder vermelding van “tafeltje dekje”.

hebben Jezus niet ontmoet. Zij zijn hun warme paleis en comfortabele
herberg niet uitgekomen.
Maar Jozef en Maria, de herders en de wijzen uit het oosten, die
waren klaar voor het wonder om Gods Zoon te ontmoeten omdat ze
zoekende waren en op reis gingen om Christus te ontmoeten.
In de hele wereld zijn er christenen die op Gods weg wandelen met
Christus. Die Zijn weg wandelen. Hier in oost europa worden veel
christenen ondersteund op hun weg, met hulp van u. Al die kleding, geld
en goederen helpen ons op onze reis met Christus. Iedere transport is
een uitgestoken hand om ons te helpen. Dank u daarvoor! Samen met u
maken wij de Christenreis.
Hartelijke groet uit Osorhei,
Dominee Istvan Visky

Voor het eerst naar Moldavië

Vrijdagmorgen 2 november 2018 is het dan zover, Jeanet Louw en
Evelien Boeve vertrekken samen met Hans Alderliesten en Marco Aalten
naar Moldavië.
Hun mannen Bert en Jan zijn al jaren vaste chauffeurs op onze tranport
reizen en deze keer gaan Jeanet en Evelien zelf mee om te ervaren wat
zo’n transport nu precies inhoudt en waar en vooral bij wie, de goederen terechtkomen. Hieronder leest u hun ervaringen.
Om 7.00 uur vertrekt ons vliegtuig vanuit Amsterdam en na een tussenstop in Warschau landen we om 14.45 uur plaatselijke tijd in Chisinau.
We wachten even op Yuri omdat hij “a little late” is. Hij brengt ons
naar Causeni waar Bert en Jan ons al opwachten.
De volgende dag, zaterdag 3 november komt Yuri ons halen voor een
bezoek aan Crocmaz. We worden ontvangen door Galina en Vladimir, wat een warm welkom en wat een fantastische mensen.
Vol trots laat Galina ons de buitenschoolse opvang zien. Mooi om te
zien hoe de schooltafeltjes en stoeltjes uit Putten hier gebruikt worden. We gaan met Galina en Vladimir naar de plaatselijke kruidenier
en samen met hen stellen we drie voedselpakketten samen die we
Transport Moldavië in april 2019
daarna persoonlijk gaan brengen bij een drietal hulpbehoevende
In april is er weer de inzameling in de
gezinnen. Dit is de eerste confrontatie met echte armoede dit weekArendshof voor het hulptransport naar
end. Heftig om te zien dat een moeder zich schaamt voor het huis
Roemenië. De voorbereidingen zijn in
waar ze in woont en dan het jongetje van een jaar of drie die involle gang. Dus als u straks u winterkleding weer opruimt, zet dan de overbodige kleding apart. De goederen en
kleding zijn hard nodig!
Kledinginzameling in de Arendshof
Op de hieronder genoemde dagen en
tijden bent u weer van harte welkom in de
Arendshof om uw kleding in te leveren:
Woensdag 3 april 13.30 tot 15.30 uur
Vrijdag 5 april
13.30 tot 15.30 uur
18.30 tot 21.00 uur
Zaterdag 6 april 09.00 tot 12.00 uur
Op zaterdagmorgen 13 april wordt de
vrachtwagen geladen bij de Arendshof.

eens naar buiten komt lopen. Schrijnend om te zien, wat een achterstand
hebben deze kinderen. Fijn dat we een pakket achter kunnen laten en dat
Jeanet en ik kleine kadootjes voor kinderen hebben meegenomen zodat
we hem (Vlad is zijn naam) een kleinigheidje kunnen geven. We bezoeken nog een gezin in de dezelfde straat, weer dezelfde armoede. Maar
ook dezelfde dankbaarheid. Van geven word je niet armer maar rijker.
Na deze indrukwekkende bezoeken gaan
we naar het Maternal Home waar vrouwen opgevangen worden die
bijvoorbeeld ongewenst zwanger zijn of mishandeld worden. We krijgen
een korte rondleiding van een medewerkster. Het ziet goed en netjes uit.
Fijn dat de vrouwen en kinderen die hier wonen een plek hebben waar
ze tot rust kunnen komen zodat ze op zoek kunnen naar een oplossing
voor hun problemen. Hierna bezoeken we het laatste gezin waarvoor we
voedselpakket gekocht hebben. Deze moeder met vijf kinderen is helaas
niet thuis, we laten het voedselpakket achter en verslagen door wat we
gezien en geroken hebben, gaan we weer weg. Armoede kun je niet
alleen zien, maar ook ruiken. Jeanet oppert dat het wellicht een idee
is om deze arme gezinnen te laten sponsoren door gezinnen uit Putten, we kunnen dan blijvend wat voor deze mensen betekenen en ook
persoonlijk contact met ze onderhouden. De bestuursleden reageren
positief op dit idee en gaan dit verder uitwerken.
De bureaucratie in Moldavië is nog steeds enorm. Deze keer hadden
wij daar ook last van. De vrachtwagen mocht namelijk niet gelost worden omdat niet alle papieren in orde leken. Gelukkig krijgen we toch
nog op zaterdagmiddag het verlossende bericht dat het in orde is en
dat de vrachtwagen gelost kan worden. Het is prachtig om te zien dat
Yuri een paar telefoontjes pleegt en dat er daarna uit alle hoeken en
gaten mannen komen om te helpen lossen.
Zondag 4 november wonen we om 09.00 uur de dienst bij. Prachtige
dienst met een bijdrage van veel gemeenteleden in de vorm van
zang en gebed. Mooi om te zien dat grenzen op dat moment wegvallen. Samen zijn we verbonden in Jezus! Na de dienst hebben we
een korte vergadering met de kerkenraad om de voortgang van de
projecten te bespreken.
Na deze vergadering gaan we naar Transnistrië. We gaan op bezoek bij dominee Pjotr die in de stad Tiraspol een gemeente leidt
en daarnast hulp biedt aan weeshuizen en zwerfkinderen. Tiraspol heeft veel alleenstaande jeugd omdat de ouders naar Rusland
gaan om daar te werken en de kinderen alleen achter laten.
Transnistrië is oorspronkelijk een provincie van Moldavie die

zichzelf na een oorlog onafhankelijk hebben verklaard. Het land benauwt ons, we komen zelfs een militair checkpoint tegen, inclusief tanks.
Ook pronkt midden in de stad een groot standbeeld van Lenin. Al met
al zeer indrukwekkend om dominee Pjotr te ontmoeten en te horen hoe
hij in bijzonder moeilijke omstandigheden zijn werk doet.
Maandagmorgen vertrekken Jan en Bert weer met de vrachtwagen naar
Nederland. Wij gaan in Cainari op bezoek bij dominee Victor Pascaru.
We hebben een nieuwe rolstoel voor Petru bij ons. Als we aankomen bij
zijn huis zit hij al op de veranda op ons te wachten. We zien zijn oude
rolstoel buiten staan, tot op het draad versleten, dus de nieuwe is zeer
welkom. Ontroerend om te zien hoe blij hij er mee is. Hij verteld dat hij
elke dag met zijn rolstoel een ommetje maakt in het dorp om wat aanspraak te hebben, we weten zeker dat hij deze middag wel drie ommetjes gemaakt heeft om de stoel aan iedereen te laten zien. Victor laat ons
daarna een oude bouwmarkt zien die zijn gemeente heeft kunnen kopen
en waar ze graag een kerk en gemeenschapsruimte van willen maken.
Dit is een mooi project waar onze hulp erg goed van pas komt. Uiteraard
worden we ook bij Victor en zijn vrouw Shanna thuis uitgenodigd. Wat
een warme hartelijke mensen. Dit was alweer ons laatste bezoek en wat
we zeker niet mogen vergeten te melden is dat alle plekken waar deze
zomer de jongeren uit Putten geweest zijn, werd gevraagd of ze toch
wel in 2019 weer komen. Wat hebben de jongelui daar mooi en werk
gedaan.
Na een voorspoedige vlucht landen we die avond om 18.45 uur weer
op Schiphol. Wat was dit een indrukwekkende maar ook mooie reis.
Evelien Boeve & Jeanet Louw

Jongerenreis 2019

Het duurde niet lang of uit de groep jongeren die in de zomer 2018
naar Moldavië is geweest kwam de vraag: komt er in 2019 weer een
jongerenreis? In het bestuur werd snel de knoop doorgehakt en D.V.
van 19 tot 26 juli 2019 gaan opnieuw 12 jongeren met 4 begeleiders
naar Causeni, Moldavië. Tijdens het laatste transport is alvast gesproken over mogelijkheden. Het is de wens van de jongeren om, net
als de laatste keer, klussen bij families in Causeni en omgeving uit te
voeren, kinderclubs te organiseren en voedselpakketten uit te delen.
In de periode voorafgaand aan de reis worden weer de nodige acties
georganiseerd om die activiteiten te financieren… dan weet u er
alvast van!!

Remetea – Roemenië

Inmiddels is dominee Norbert alweer aardig ingeburgerd in Remetea. Samen met zijn vrouw Julia hebben ze het goed naar hun zin.
Norbert is diverse nieuwe gemeente activiteiten gestart. Zo heeft hij
een zomerkamp voor de jongeren georganiseerd en daar hebben
maar liefst meer dan 40 jongeren aan deelgenomen. Ook is hij blij
met de goederen en kleding uit Putten. Zo kunt u op de foto zien
dat alle belijdeniscatechisanten een nieuw pak uit Putten gekregen.
Tijdens de voorjaarsreis in 2019 zullen we Norbert en Julia bezoeken en samen nieuwe plannen voor de toekomst maken.

Als u een van de projecten wilt steunen kunt u uw bijdrage
overmaken op NL31 RABO 0384 1222 13
t.n.v. Stichting Putten-Roemenië-Moldavië onder
vermelding van de projectnaam.
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