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Zoals u kunt zien op het fi nancieel overzicht aan de achterzijde van deze 
nieuwsbrief lopen onze inkomsten terug.  Maar toch willen we niet som-
beren; er zijn ook vorig jaar mooie dingen gedaan. Een extra transport 
van bedden naar Moldavië voor het ziekenhuis en het bejaardenhuis. Er 
is geld voor speelplaatsen ontvangen en die hebben wij dit jaar in de zo-
mervakantie met een aantal enthousiaste jongeren uit Putten in Moldavië 
geplaatst. Moldavië, één van de armste landen van Europa waar zoʼn 
4 miljoen mensen wonen. Ongeveer de helft van de beroepsbevolking 
werkt buiten de landsgrenzen, meestal in Rusland. De invloed van Rus-
land op Moldavië is groot. Voornamelijk vanwege de energietoevoer 
en de militaire aanwezigheid in Transnistrië, een autonome regio binnen 
Moldavië. Zoʼn 70 procent van de kinderen in Moldavië groeit op in af-
wezigheid van tenminste één ouder. Van deze groep kinderen groeit 20 
procent zelfs op zonder beide ouders; zij werken in het buitenland en 
keren slechts af en toe terug in Moldavië. Deze situatie is in veel opzich-
ten schrijnend; de kinderen hangen op straat, raken soms verslaafd en 
presteren niet meer op school. Als stichting geven wij ondersteuning aan 
een tweetal projecten die vanuit de Baptistengemeenten in Crocmaz en 
Caplani worden opgezet om deze kansarme kinderen te helpen en ze 
ook in aanraking te brengen met het Evangelie.  Genoeg reden dus om 
ook in crisistijd de hulpverlening vanuit Putten voort te zetten. 

Want : waar is nu de echte crisis ? Helpt u mee?

Oktober 2013 Eerste hulp-
transport naar Moldavië
In de vorige nieuwsbrief hebt u er al over kunnen lezen. We hebben 

toen aangegeven wat nodig was voor onze behoeftige broeders 
en zusters in Moldavië. Toen kwam de inzameling in september jl. 
Na een afkondiging van de kansel werden wij enorm verrast door de 
enorme hoeveelheid goederen die ons werd aangeboden.  Zoals we 
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Hulpverlening in crisistijd



PUTTENSE JONGEREN IN 
MOLDAVISCHE KRANT

In de periode van 16 t/m 23 augus-
tus hebben 7 Puttense jongeren een 
werkvakantie gehouden in Molda-
vië; vanuit de stichting waren hierbij 
aanwezig Cees Doppenberg en 
Gerard Maaskant.  Op een tweetal 
plaatsen in Causeni is hard gewerkt 
om de speeltoestellen in elkaar te 
zetten. Bij het Blijf-van-mijn-lijf huis 
en de Baptistengemeente is onder 
zomerse temperaturen gewerkt om 
een trampoline, glijbanen, schom-
mels, wipgiraffen en speelhuisjes in 
elkaar te zetten. Na ruim 2 dagen 
van hard werken is een prachtig re-
sultaat bereikt. Zelfs de plaatselijke 
pers is het opgevallen en heeft er 
een uitgebreid artikel aan besteed 
in de krant. 
Behalve het bouwen van speeltoe-
stellen hebben deze gemotiveerde 
jongelui ook nog op 2 plaatsen een 
zomerkamp voor straatkinderen ge-
organiseerd. Bijbelverhalen werden 
uitgebeeld, terwijl de voorganger 
van de Baptistengemeente het Bijbel-
verhaal voor las. Ook was er voor 
de kinderen volop gelegenheid om 
te kleuren en te knutselen. Zo heb-
ben zij deze eenzame kinderen een 
mooie dag bezorgd.

al schreven zijn de invoerregels voor Moldavië streng en moet alles 
uitputtend geregistreerd worden om problemen te voorkomen. Ge-
lukkig konden we de ingezamelde goederen transport-gereed maken 
in de hal van Hans van Beek aan de Kerkstraat. Alles stond op pallets 
en zo hebben wij de grenspapieren gereed gemaakt, in de hoop dat 
alles in de oplegger zou passen. Toen kwam de zaterdag van het vul-
len van de oplegger. Zou alles erin passen ?
Helaas na veel passen en meten hebben we ong. 6-7 Kuub dat niet in 
de oplegger past.Maar hoe zal dat dat gaan straks aan de grens ? We 
zijn blij en dankbaar dat de fi rma Jonker & Schut ons een vrachtwagen 
ter beschikking stelt en ons bestuurslid Marco Aalten zal samen met 
Johnny Huisman de vrachtwagen met oplegger besturen. Een lange 
rit en lang wachten aan de grens bij Moldavië. Als door een wonder 
komt het sein van doorrijden midden in de nacht. Als de mannen de 
volgende morgen wakker worden in hun truck in Causeni horen ze wat 
er aan de hand was, die nacht. Een Europese delegatie was op bezoek 
bij de grenspost en als signaal werden pardoes een aantal douaniers 
vanwege corruptie ontslagen en kon de fi le van vrachtwagen ineens 
doorrijden. Yuri, onze contactpersoon en voorganger van de Baptis-
tengemeente, heeft met de mannen een korte dankstond gehouden. 
Ook namens de stichting zijn inmiddels gearriveerd Hans Alderliesten, 
Wijmie Roozendaal en Bertina van Oostende. Samen met de chauf-
feurs zijn de projecten bezocht en zijn de hulpvragen doorgenomen 
zodat wij de volgende keer gericht spullen kunnen inzamelen. Veel is 
nodig om de nood te lenigen in het armste land van Europa. 
Helpt u mee ?

Een bijzondere zondag
Na een heerlijke nacht in het vertrekken we rond half tien naar 

Hinova, een klein plaatsje in de buurt, waar om 10.00 de kerk-
dienst begint. Mooi om te zien hoeveel kinderen er zijn, zelfs meer 
dan volwassenen. Evangelist Aurel, die we nog kennen van vorig 
jaar, leidt de kerkdienst. 
Aurel is een bevlogen prediker die sterk de nadruk legt op het op-
nieuw geboren worden en de gevolgen die dat heeft voor je leven. 
Ook ds.Van Zwet spreekt de mensen toe en sluit daar in zijn 
toespraak op aan door zijn paspoort te laten zien en te vragen of 
wij een paspoort voor de Hemel hebben. De groeten worden over-
gebracht en verbondenheid wordt ervaren. Aan het einde van de 
kerkdienst neemt zuster Tania nog even de medische stand van 
zaken door met een aantal van haar patiënten, de bloeddruk 
wordt weer opgenomen. 
Na de kerkdienst zijn wij uitgenodigd bij jongerenwerkster Jan-
tina Mastenbroek. Zij is uitgezonden namens de hervormde ge-
meente van Ouddorp door de stichting KIMON en verantwoor-
delijk voor het kinderwerk in deze omgeving.  We krijgen een 
traditionele Roemeense maaltijd voorgeschoteld,  koolbladeren 
met rijst. Een goed gesprek rondom een geopende Bijbel na 
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een heerlijke maaltijd is ons deel. ʼs Avonds gaan we met Jantina 
en haar man Eugen naar een dienst in een baptisten-gemeente. Ook 
hier brengt ds. Van Zwet de groeten over en roept de gemeente op 
te wandelen als kinderen van het licht te midden van een duistere en 
donkere wereld. Mooi om zo weer opnieuw de verbondenheid te er-
varen en wonderlijk dat God ook hier Zijn kerk in stand houdt. 

Op stap met zuster Tania Om klokslag 10 uur rijden wij Ostrovul Corbu-
lui binnen en zien dat er al patiënten bij de Dispensar lopen. Opnieuw 
wordt ons weer duidelijk dat de Dispensar duidelijk in een behoefte van 
het dorp voorziet. Het aantal patiënten blijft ongeveer gelijk. Ze heeft 
keurig bijgehouden wat de kosten per maand zijn van de medicijnen. 
Ook praten nog even na over het bezoek van onze oud burgemees-
ter en zijn vrouw, familie Van Putten. Zij hebben leesbrillen bezorgd 

die Van den Bergʼs 
Optiek  geschonken 
heeft.  We bespre-
ken met Tania ons 
idee om nog meer 
invulling te geven 
aan de functie van 
de Dispensar, er is 
tenslotte nog een 
ruimte beschikbaar 
de we zouden kun-
nen gebruiken voor 
een tandartsprak-

tijk. Hier blijkt erg veel behoefte aan te zijn. De meeste mensen gaan 
niet naar de tandarts of pas veel te laat. En moeten dan naar een 
dure tandarts in de stad. We besluiten dit plan verder uit te gaan 
uitwerken. Ook geven wij aan dat het wellicht goed is dat een ge-
deelte van het hulpgoederentransport in Ostrovul terecht komt. Wij 
vragen Tania na te denken over een lijst met de meest noodzakelijke 
hulpgoederen voor het dorp. Zij zegt ons dat toe, en zal de lijst per 
email aan ons toesturen. 
Vervolgens gaan wij na dit gesprek met Tania op bezoek bij een 
tweetal families. We komen op bij een doodzieke bedlegerige 
man. Een man uit een baptisten-familie die besloot om toch weer 
orthodox te worden, waarna hem allerlei nare dingen overkwa-
men. Volgens Tania een gevolg van de keuzes die hij in zijn leven 
heeft gemaakt. De man wijst naar boven en zegt al huilend dat 
hij Jezus kent, een aangrijpend moment. We wensen hem Gods 
Zegen en nabijheid toe. Tenslotte op het komen we ook nog op 
het bekende adres bij de buurvrouw, die als een soort moeder 
voor Tania. We zien dat de leesbrillen goed gebruikt worden, 
op de Roemeense Bijbel ligt een Nederlandse leesbril.  Een reis 
met vele indrukken ligt weer achter ons. 
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EEN BEVLOGEN DOMINEE 
GAAT OP REIS

Tijdens onze november reis bezoe-
ken wij altijd een tweetal projecten 
in Roemenië, kindertehuis Otniël en 
zuster Tania in Ostrovul Corbului . 

Hierbij worden we deze keer verge-
zeld door dominee Van Zwet zodat 

hij een indruk kan krijgen van het 
werk dat vanuit Putten hier gedaan 

wordt. Als eerste bezoeken we Otni-
el in Timisoara. Uiteraard krijgen we 
een rondleiding door het huis. Wer-
den we de vorige keer nog verrast 

door de vele nieuwe kinderen, deze 
keer zien we dat de badkamers ver-

nieuwd zijn en dat de nieuwe keuken 
in gebruik is genomen.  We maken 
nog een bijzonder moment mee als  
opeens één van de meisjes huilend 

naar Adrian Stan toekomt. Het blijkt 
dat zij kortgeleden naar haar ouders 

is geweest en ze is heeft moeite met de 
wijze waarop haar ouders leven en is 

verdrietig dat ze God nog niet kennen. 
Adrian gaat hier bewogen en liefdevol 

mee om. Als we weer beneden in de 
hal staan komt het meisje de trap af en 
vraagt of we voor haar willen bidden. 

Midden in de hal van Otniël bidden we 
tijdens een kringgebed voor haar en 
haar ouders. Een bijzonder moment. 
We gaan aan tafel en al snel vertelt 

Adrian wat over zijn leven en wat hij 
heeft meegemaakt. We zijn onder de 
indruk van de keuzes die hij maakt in 

zijn leven om voor de Heere te leven en 
ook om de kinderen van Otniël het geloof 
voor te leven. Aan alles in het huis merken 

wij dat er op een enorm warme manier 
met elkaar wordt om gegaan. Niet alleen 
tussen de kinderen maar ook met Adrian 

als  ʻvaderʼ van het huis. Waar liefde woont 
gebiedt de Heer zijn zegen. 

Als afsluiting van ons bezoek genieten we 
van een heerlijke maaltijd die de kinderen 
speciaal voor ons hebben klaargemaakt. 



!

"#$%&#!'!

!
!"#$%&'(%)*+,%)-)&%.)!
()*!+##,!-./-!%0!%&!1%&#&2%))3!456%27*!))&!68##,!+##,!$)8))0*!944,!:)!0*%27*%&$;!<)!&4)=)&!>!!:)!
944,+##,02433)2*)!:%)!?)0*)=:!8),:!944,!6#:)&5#@@)**)&!A&%)*!$)?,B%@)3%+@CD!)E*,#!*,#&054,*@40*)&!
F43:#9%G!9#&8)$)!))&!$,44*!##&*#3!744$H3##$!?)::)&!944,!7)*!6%)@)&7B%0!%&!I#B0)&%!)&!7)*!
?)+##,:)&7B%0!%&!J#&#*#,%D!#1027)%:!9#&!))&!:,%)*#3!?)0*BB,03):)&!)&!))&!9,%+8%33%$),0#94&:;!
K4@!:)!,)$B3%),)!*,#&054,*@40*)&!6%+&!$)0*)$)&!4=:#*!8%+!=)),!6)31!=4)*)&!?)*#3)&!#30!0*%27*%&$;!
(%),:44,!7)??)&!8)!))&!##&03#$!=4)*)&!:4)&!45!,)0),9)0!:%)!%&!7)*!
9),3):)&!6%+&!$)94,=:;!L44,!:)!*4)@4=0*!?)*)@)&*!7)*!:#*!8%+!=)),!#2*%)0!
6B33)&!=4)*)&!94),)&!4=!:)!0*%+$)&:)!@40*)&!)&!7B359,#$)&!7)*!7441:!*)!
@B&&)&!?%):)&;!M)&!$%1*!##&!4&6)!0*%27*%&$!%0!9433):%$!#1*,)@?##,!944,!:)!
?)3#0*%&$:%)&0*;!<%+!6%+&!))&!NOPQ!%&0*)33%&$;!R44,:#*!8%+!))&!9433):%$)!
9,%+8%33%$),0!4,$#&%0#*%)!6%+&!@4=*!)3@)!)B,4!*)&!$4):)!##&!:)!7B359),3)&%&$!
%&!S4)=)&%G!)&!F43:#9%G!

Colofon:
Jaargang 2013 • december • nummer 2

Eindredactie Bernard-Paul Hakkenberg
Ontwerp en Druk Drukkerij Bout bv

 Bestuur:
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

Marco Aalten, Kerkstraat 139 • tel. 361596

Hans Alderliesten, Halvinkhuizerweg 68 • tel. 358779

Henk Bout, Davelaarsgoed 30 • tel. 353759

Als u een van de projecten wilt steunen kunt u uw bijdrage 
overmaken op rek.nr. 38.41.22.213 t.n.v. 
Stichting Putten-Roemenië-Moldavië onder 

vermelding van de projectnaam.

Toelichting fi nanciën
Het jaar 2012 is in fi nancieel opzicht een zwaar jaar geweest voor 
de stichting. We noemen: de voorjaarscollecte die bestemd werd voor 
zadenpakketten (niet gebruikelijk), extra transportkosten Moldavië 
vanwege een groot aantal hoog-laag bedden voor het ziekenhuis in 
Causeni en het bejaardenhuis in Tanatari, afscheid van een drietal 
bestuursleden en een vrijwilligersavond.
Ook de reguliere transportkosten zijn gestegen omdat wij meer zelf 
moeten betalen als stichting. Hierdoor hebben we een aanslag moeten 
doen op reserves die in het verleden zijn gevormd. Voor de toekomst 
betekent het dat wij meer acties zullen moeten voeren om de stijgende 
kosten en hulpvragen het hoofd te kunnen bieden. 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 Mol-
davië.
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