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Highlights
Gratia
Het dagcentrum na
verbouwing feestelijk
geopend en nieuwe plannen
voor het ondersteunen van
een bredere doelgroep.

Nieuwe plannen
dagcentrum Gratia

Pagina

Voedselactie
Verzamelde voedsel werd
verdeeld.
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Gezinsmasters
Veel resultaten mochten
worden behaald. Rapportage
staat online.
Jongensinternaat Orhei
Na een turbulente tijd
breekt een nieuwe periode
aan met een nieuwe
directeur.
Opslagruimte
Opslagruimte gezocht om
verzamelen kleding en
andere zaken te
continueren!

Wilt u ons helpen?
We zouden het heel fijn
vinden als we het aantal
nieuwsbrief lezers en
‘vrienden van orhei’
kunnen uitbreiden dit
jaar.
Daarom de vraag: wilt u
deze nieuwsbrief ook
eens aan uw familie of
vrienden-kring
voorleggen?

Moldavië: een land in beroering
Afgelopen maanden was het politiek

achterblijven of door opa en oma

onrustig in Moldavië. Veel chaotische,

worden verzorgd. Reden te meer om

maar vreedzame demonstraties. Een groot

kinderen in Moldavië te blijven

corruptieschandaal beheerst het land. In

ondersteunen en om hen op die manier

Nederland horen we er weinig van.

toekomstperspectief te geven!

Vele arme gezinnen of kinderen in
Moldavië hielden zich er niet mee bezig.
Simpelweg omdat overleven voor hen het
belangrijkste is. Nog steeds trekken veel
ouders uit pure noodzaak weg naar andere
landen, waardoor kinderen vaak alleen

Dit is wat we tijdens onze laatste reis in
April heel duidelijk hebben ervaren.
In deze nieuwsbrief nemen we u mee in
de ontwikkelingen van afgelopen
maanden!
Eric Jansen, Voorzitter Stichting Orhei
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Dagcentrum Gratia
Opening

Nieuwe plannen

Het dagcentrum “Gratia” werd feestelijk

Tijdens ons bezoek aan Moldavië in April is

geopend. Een dagcentrum met als doel

gesproken om het dagcentrum Gratia uit

dagelijks kinderen uit arme gezinnen op te

te breiden. De Moldavische medewerkers

vangen, hen te eten te geven, bijles en

zien de nood in hun nabije omgeving. De

huiswerkbegeleiding te geven en hen te

stabiliteit van het dagcentrum is een goed

vertellen over Jezus. Afgelopen maanden

uitgangspunt, gecombineerd met een optie

kwamen dagelijks zo’n 30 – 40 kinderen en

om het dagcentrum te kunnen uitbreiden.

mochten we ervaren dat de – met de
verbouwing gecreëerde - ruimte optimaal

De Moldavische staf van het dagcentrum

gebruikt wordt ten behoeve van de

heeft een aantal mogelijkheden

kinderen.

voorgelegd (van meer kinderen tot het

Het dagcentrum in de praktijk ziet u op

benaderen van andere doelgroepen) die de

onze facebook pagina!

komende maanden verder onderzocht
zullen worden.

Hulp aan kinderen in Moldavië
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Voedselactie
Op facebook mochten we de beelden
delen. De opbrengst van de
voedselactie werd verdeeld onder
gezinnen die het heel goed kunnen
gebruiken. Ons contactpersoon Ruslan
coördineert dit en verdeelt het
voedsel onder arme gezinnen in de
omgeving van het Dagcentrum Gratia
in Causeni, Moldavië.

Gezinsmasters:
Jaarrapportage

Zomer 2016

Jongensinternaat in Orhei:
Hoopgevend nieuws!
Tijdens onze reis in afgelopen april,
hebben we ook het jongensinternaat
in Orhei bezocht. Nog steeds worden
we door vele jongens (vaak inmiddels
mannen) heel warm welkom geheten
(inclusief uitgebreide knuffels).
Afgelopen tijd waren er zorgen
rondom het internaat. Diverse
conflicten binnen de staf, hebben
geleid tot het aftreden van de
directeur. Bovendien heeft de

Afgelopen jaar reisden 12 personen

overheid aangekondigd dit soort

naar Moldavië om technische hulp te

internaten (voor gehandicapte

verlenen aan gezinnen met specifieke

‘kinderen’) op termijn te gaan sluiten

hulpvragen. Het betreft veelal

en dit te vervangen door

gebroken gezinnen als gevolg van

kleinschaligere zorg. Op zich een

verslavingen, overlijden, handicaps,

goed initiatief, waarbij voor ons en

e.d., maar ook gezinnen met een

contactpersonen in Moldavië echter

gezonde thuissituatie die gebukt gaan

nog veel onduidelijk is over de

onder de armoede die velen van de

daadwerkelijke implementatie van

bevolking teistert. Gezinnen die

het nieuwe initiatief.

hierdoor in een vicieuze cirkel zijn
geraakt.

Tijdens onze reis in april hebben we
kennis gemaakt met de nieuwe

Het effect? Huizen zijn bestand

directeur van het jongensinternaat.

gemaakt tegen regen, kou of tocht of

Optimistisch reden we ‘s avonds weg

de hebben de beschikking gekregen

naar aanleiding van haar

over drinkwater.

enthousiasme en plannen met het

Lees de uitgebreide rapportage op
onze website:
http://www.orhei.nl/regen-tochtvrijhuis-beter-bestand-kougezinsmasters-actie/

Hulp aan kinderen in Moldavië

jongensinternaat. Zo werken we graag
samen. Met lokale kennis, netwerk en
visie en een intrinsieke motivatie van
Moldaven zelf om hun eigen land
stapje voor stapje te verbeteren!

Tip: Steun kinderen
in Moldavie met uw
online aankoop!
Van plan om een online
aankoop te doen? Doe dat via
onze website.
Het kost u niets extra en wij
krijgen een vergoeding per
aankoop!
http://www.orhei.nl/sponsormet-uw-aankopen/
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Oproep:
Opslagruimte voor kleding en goederen
Jarenlang mochten wij kleding en andere benodigdheden
inzamelen voor Moldavië. Al die jaren konden we kosteloos
beschikken over opslagruimte. Helaas hebben we op dit
moment geen opslagruimte meer. Daarom de oproep: Heeft
u (of weet u iemand anders) die ruimte (ong. 200m2)
beschikbaar, laat het ons weten zodat wij ons werk voort
kunnen zetten.
U kunt contact opnemen met Roel de Graaf,
telefoonnummer 033-2984242.

+
Reageren? Op de hoogte blijven?

U kunt ons helpen!

Postadres:

Wij zetten ons belangeloos in voor Moldavië. Om de

Postbus 155

projecten in Moldavië te kunnen voortzetten, zijn we

3750 GD Bunschoten

afhankelijk van donaties.

E-mail:

U kunt ons helpen! Op de volgende manieren:

orhei@live.nl
•

Word vriend van Orhei.

Facebook:

Uw jaarlijkse gift van 50 euro geeft ons de

www.facebook.com/stichtingorhei

zekerheid en continuïteit om kinderen in
Moldavië blijvend te ondersteunen!

Website:

http://www.orhei.nl/word-vriend-orhei/

www.orhei.nl
Bank:
NL61 INGB 0007 4886 80

•

Liever eenmalig doneren?
Mag natuurlijk ook! Wordt erg gewaardeerd.
Bekijk onze website hoe u kunt doneren!
http://www.orhei.nl/doneer/

