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D e winter staat weer voor de deur. Sommige mensen in Nederland 
hopen op strenge vorst zodat er geschaatst kan worden. En als het 

dan ook nog een witte Kerst wordt... In het straatarme Moldavië is het  
zéker dat het hard gaat vriezen en dat het een witte Kerst wordt. Dat is 
elke winter zo. Dat geeft veel zorgen. Vooral ouderen en noodlijdende 
gezinnen met kleine kinderen zien enorm tegen de winter op. Want winter 
betekent: extreme kou, honger lijden en hopen dat niemand ziek wordt. 

Wij willen deze straatarme mensen in Moldavië, niet in de kou laten 
staan. Ze hebben het door de economische crisis, die hen hard treft, al 
zwaar genoeg. Tijdens onze transportreis van oktober jl. kregen wij het 
verzoek om arme gezinnen te voorzien van haardhout om tijdens de 
strenge winter hun huisjes te verwarmen. Voor €195 kan een arm gezin 
de hele winter voorzien worden van een voorraad hout om te kunnen 
stoken in hun woning. Onze contactpersoon en voorganger van de Bap-
tistengemeente in Causeni (Yuri) gaf aan dat 10 van zulke gezinnen in 
zijn gemeente zijn. 

Helpt u mee deze gezinnen de winter door te komen? 
Stort uw bijdrage op onze bankrekening onder vermelding van 
‘openhaardhout Moldavië’. 

Een gift 
aan onze 
stichting is 
volledig af-

trekbaar voor de belas-
tingdienst. Wij zijn een 
ANBI instelling. Doordat 
wij een volledige vrijwil-
ligers organisatie zijn 
komt elke euro ten goede 
aan de hulpverlening in  
Roemenië en Moldavië.
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Winter in Moldavië

Inzamel Ing voorjaar 2015

De data voor het voorjaarstransport naar Roemenië is bekend. Op maandag 20 april 

vertrekt de vrachtwagen. In de weken daarvoor is dan de kledinginzameling. Tijdens 

deze reis bezoeken we Timisoara (kindertehuis Casa Filadelfia), Remetea en 

Valea Lui Mihai (VLM). Noteert u vast onderstaande data in uw agenda, dan weet 

u wanneer u uw kleding en andere hulpgoederen in kunt leveren in de Arendshof:

Woensdag 8 april 13.30 - 15.30 uur

Vrijdag 10 april 13.30 - 15.30 uur

  19.00 - 21.00 uur

Zaterdag 11 april 09.00 - 12.00 uur

Woensdag 15 april 13.30 - 15.30 uur

Voor een actueel overzicht van de goederen die nodig zijn in Moldavië en Roemenië 

verwijzen wij u graag naar onze website: www.sprm.nl



jongerenreIs moldavIë
In de periode van 25 juli  t/m  1 au-
gustus juli hebben 7 Puttense Jonge-
ren een werkvakantie gehouden in 
Moldavië; vanuit de stichting waren 
hierbij aanwezig Hans Alderliesten 
en Gerard Maaskant. Samen met 
een 5-tal Moldavische jongeren 
hebben we het huisje van ‘ tante 
Maria’  opgeknapt en voorzien van 
nieuwe ramen. Ontroerend te zien 
de dankbaarheid van deze eenzame 
weduwe. Onder extreme warmte is 
ook de muur van het bejaardenhuis 
in Tanatari weer voorzien van een 
nieuwe laag witkalk. Behalve deze 
onderhoudswerkzaamheden hebben 
de gemotiveerde jongelui ook nog 
op 2 plaatsen een zomerkamp voor 
straatkinderen georganiseerd. Bijbel-
verhalen werden uitgebeeld, terwijl 
de voorganger van de Baptistenge-
meente het Bijbelverhaal voorlas. 
Ook was er voor de kinderen volop 
gelegenheid om te kleuren en te knut-
selen. Zo hebben zij deze eenzame 
kinderen een mooi dag bezorgd.

Kindertehuis Casa Filadelfia
Extra goederentransporten
Zoals wij in de vorige nieuwsbrief hebben geschreven onderhou-

den wij vanaf dit jaar contacten met Ingrid van de Velde van 
Kindertehuis Casa Filadelfia in Ghiroda (Roemenië). Ondanks dat 
de situatie in het land Roemenië wel iets aan het verbeteren is zien 
we toch dat hulptransporten heel hard nodig blijven. Ingrid deed een 
noodkreet uitgaan naar ons om diverse spullen voor de kinderen. 
Gelukkig konden wij in juli jl. de meest gevraagde spullen voor de 
kinderen bij elkaar verzamelen. Via bevriende contacten vanuit  
Hardinxveld kregen wij door dat zij nog ruimte hadden in hun vracht-
wagen die naar Roemenië ging.  Na ontvangst van de goederen 
kregen wij bericht van Ingrid, zoals onderstaand opgenomen. 
Zo hebben wij ook in oktober jl. de werkgroep uit Genemuiden kun-
nen helpen om hun vrachtwagen weer aan te vullen met goederen 
die wij nog in de opslag hadden liggen. De goederen waren bestemd 
voor de ons bevriende ds. Istvan Viscky en zijn project opvang straat-
kinderen in de stad Oradea. Goed om ook als werkgroepen hier in 
Nederland elkaar te kunnen helpen met maar één gemeenschappe-
lijk doel: hulpverlening in Roemenië

Het lege land - Moldavië
Op maandag 27 oktober vertrok de volgeladen vrachtwa-

gen naar Moldavië.
2500 kilometer voor de boeg! Voor de chauffeurs Bert Boeve 
en Jan Louw de eerste keer. Trouwens niet alleen voor hun, 
ook voor twee leden van de reisgroep, Henk Bout en Bernard 
Paul Hakkenberg, is Moldavië nieuw. Wijmie Rozendaal gaat 
ook mee als doorgewinterde Moldavië ganger

Stichting Putten Roemenië Moldavië

Beste leden van de Stichting Putten-Roemenië-Moldavië,

Vanmorgen zijn inderdaad de goederen aangekomen. Heel erg bedankt allemaal!!
Met uitpakken waren de OOH ‘s  en AAHH’ s  niet van de lucht.
Ik ben zo dankbaar, het zijn allemaal bruikbare spullen, goede materialen en een hoop levensmiddelen.
Monica haalde er al een pyjama uit, Manu was blij met zijn Pampers, Sergiu was niet weg te slaan bij de USB sticks, Paul was gek van deCrocks 
en Diana verheugde zich al op een maaltijd van cornflakes met melk.
De magnetron is op zijn plek gezet, de pannen in de kast, de hoeslakens uitgepakt, de sokken in de sokkenla etc.etc. Sergiu heeft de cd speler 
met boxen al aangesloten, dus we genieten nu allemaal van klassieke muziek.

Colossenzen 3: 23,24 
En al wat gij doet, doet dat van harte als den Heere en niet den mensen; Wetende, dat gij van den Heere zult ontvangen de vergelding der 
erfenis; want gij dient den Heere Christus.

Tja, we kunnen weinig terug doen voor zoveel goeds, maar buiten ons gebed om voor jullie, zegt de Schrift duidelijk dat God het jullie zal 
belonen. En dat is allicht veel beter dan welke goede daad ook van onze kant. Nogmaals, hartelijk dank!!!

Namens iedereen,

Casa Filadelfia 
Ingrid van der Velde



Zo vanuit een hectisch en druk Nederland naar het armste land 
van Europa. Maar liefst 13% van de bevolking heeft het land de af-
gelopen 20 jaar verlaten. En dat is ook gelijk wat ons opvalt tijdens 
de rit van de hoofdstad Chisinau naar onze bestemming, Causeni 
vlakbij de Oekraïense grens. Er ligt een deken van stilte over het 
land. Het is letterlijk, een leeg land. 
In Causeni worden we hartelijk ontvangen door de chauffeurs en 
dominee Yuri Antoci. Diezelfde avond laden we de vrachtwagen uit. 
Helaas kunnen de pallets niet door het kleine deurtje van de opslag 
en moet alles zak voor zak, doos voor doos, naar binnen gedragen 
worden. De volgende morgen bezoeken we het bejaardentehuis 
Asylum. We zien dat er toch enige verbeteringen aan het gebouw 
hebben plaatsgevonden; het dak is vernieuwd en ook wordt er ge-
werkt aan twee nieuwe kachels voor de centrale verwarming. Er blijft 
behoefte aan kleding, incontinentie-materiaal en voedsel. Het is fijn te 
merken dat ook de overheid ondersteuning weet te bieden; al is het 
wel minimaal. Hetzelfde geldt voor het Maternal (blijf-van-mijn-lijf)-
huis In Causenie, waar wij ook nog even op bezoek gaan. De door 
de jongelui geplaatste speeltoestellen staan er nog prima bij. 

Opvang straatkinderen en kassenproject Caplani
Zaterdagochtend vroeg vertrekken we naar Caplani en hebben daar 
een bijzondere ontmoeting met Viorel. Hij heeft met behulp van 
onze stichting een prachtige ruimte gerealiseerd voor de opvang 
van straatkinderen. Hij helpt ze hier bij hun huiswerk, verzorgt een 
maaltijd voor deze kinderen en verteld hen het Evangelie. Hij is zo 
bevlogen en betrokken dat hij regelmatig zijn emoties niet de baas 
kan als hij verteld over “zijn” straatkinderen. Ook het tafeltje dekje 
project voor hulpbehoevende ouderen loopt prima. Vol trots laat 
hij ons de gamellen zien waarin het eten elke dag wordt rondge-
bracht. In het verleden had Viorel veel last van de burgermeester 
die niets van de baptistengemeente en de opvang moest hebben. 
Sinds kort is er een nieuwe burgermeester waar hij goede con-
tacten mee heeft. De burgermeester helpt Viorel waar hij kan en 
komt zelfs even langs tijdens ons bezoek. Prachtig om te zien hoe 
God mensen inzet in Zijn Koninkrijk, soms zelfs zonder dat ze het 
weten. De komende zomer wil Viorel graag een nieuw project 
starten. Hij wil kassen bouwen in de tuin van de kerk/dagop-
vang. Dit levert naast een dubbele oogst ook werk op en moge-
lijk zelfs wat extra inkomsten. We overhandigen hem het geld 
voor de aanschaf van de kassen. Wij zullen u in onze volgende 
nieuwsbrief informeren over de voortgang.

Voedselpakketten en opvang straatkinderen in Crocmaz 
Op een steenworp afstand van de Oekraïense grens ligt het 
dorpje Crocmaz. Klein, onbelangrijk en overal even ver van-
daan. Na een stoffige rit van een kilometer of tien over een 
onverharde weg komen we aan bij Vladimir.
Ook hij heeft samen met zijn vrouw Galina een opvanghuis 

jongerenreIs 2015?
Al een aantal malen hebben wij de 
vraag gekregen : Komt er in 2015 

weer een jongerenreis naar Molda-
vië. We hebben hier al meermalen 
met elkaar over gesproken. Voor-

bereiding van zo’n reis kost ons als 
stichtingsleden veel tijd, naast de 

reguliere inzamelacties en transpor-
ten. Met veel plezier hebben wij dat 
de afgelopen twee jaar gedaan. We 

kunnen terugzien op een tweetal 
zeer geslaagde reizen. In Molda-

vië worden we geconfronteerd met 
voornamelijk noodhulp, om de ergste 

nood te leningen. We onderzoeken 
momenteel of er ook concrete projec-
ten kunnen worden opgestart.  Voor 

een concreet project kan dan ook 
actie gevoerd gaan worden en wel-
licht kan daar dan ook aan gewerkt 
worden door jongelui. Dat heeft ons 

doen besluiten om even pas op te 
plaats te maken en onze aandacht 
eerst te gaan geven aan concrete 

projecten in Moldavië. Wellicht kan in 
2016 weer een jongerenreis

plaatsvinden. 



 
 
 
 
 
 
 
 

voor straatkinderen. Binnen is het gebouw helemaal klaar en vol 
trots laat hij ons de verschillende ruimtes zien. De keuken met de 
gasfornuizen uit Putten en de lokalen met stoeltjes en bankjes van 
school De Akker. Mooi, dat alles zo weer op een goede plek terecht 
komt. Vladimir laat ons keurig alle rekeningen zien waaruit blijkt dat 
hij het geld van onze stichting verantwoord heeft uitgegeven. Wat 
is het fijn als vertrouwen niet wordt beschaamd en je op een goede 
manier met elkaar kunt samenwerken in Gods Koninkrijk! Samen 
met Vladimir en Galina brengen we nog een bezoek aan een paar 
arme gezinnen in het dorp, om hen te bemoedigen maar ook om een 
extra voedselpakket bij ze achter te laten. Dit maakt diepe indruk op 
ons. Wat is het erg om te zien hoe mensen moeten overleven in een 
huis waar het stinkt, de kippen door de kamer lopen en oma in een 
verschrikkelijk vies bed ligt. En toch dankt ook deze oude vrouw God 
voor iedere dag dat ze leeft. Vol met emoties maar extra gemoti-
veerd om ook de mensen in Crocmaz te helpen, rijden we in het 
donker terug naar Causeni.
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Eindredactie Bernard-Paul Hakkenberg
Ontwerp en Druk Drukkerij Bout bv

 Bestuur:
Marco Aalten, Kerkstraat 139 • tel. 361596

Hans Alderliesten, Halvinkhuizerweg 68 • tel. 358779

Henk Bout, Davelaarsgoed 30 • tel. 353759

Kees Doppenberg, Papiermakerstraat 32 • tel. 06-22463869 

Bernard-Paul Hakkenberg, Torenlaan 12 • tel. 350468

Gerard Maaskant, Bijsterense Slagen 12 • tel. 353888

Bertina van Oostende, Vervoornstraat 8 • tel. 360489

Wijmie Rozendaal, Verzetslaan 6 • tel. 358664

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.

TOeliCHTing finanCiën
Het jaar 2013 hebben wij wat positiever af kunnen sluiten dan 
2012. De inkomsten zijn flink toegenomen door meer giften, 
hogere opbrengsten van collecten en de opbrengst van de 
kerstpostactie. Ook het voorjaarsontbijt heeft een opbrengst 
gegenereerd en er zijn specifieke giften ontvangen voor 
projecten in Moldavië. De kosten waren in 2013 lager omdat er 
geen extra transport naar Moldavië is geweest zoals in 2011. 


