HIGHLIGHTS
•

B. unschoten bedankt voor de steun bij onze collecte! De opbrengst van de collecte is € 6264,78.

•

Notulist gezocht! Wie zou ons als bestuur willen
ondersteunen in o.a. door het notuleren van onze
vergaderingen? 1x per maand in Bunschoten. We
kunnen uw hulp goed gebruiken en komen graag
met u in contact!

•

PS: Kent u iemand anders? Zou u deze oproep bij
hem of haar onder de aandacht willen brengen?

•

Het werk van Stichting Orhei kunt u ook volgen via
Facebook. www.facebook.com/stichtingorhei

•

September 2017 vond er een leuke actie plaats in
samenwerking met bakker Klaas Hartog in Bunschoten. Bij aankoop van een ‘Orhei tas’ in de winkel en bij een online bestelling van € 15,00 doneerde Klaas Hartog € 1,50 aan Stichting Orhei. Een
succes! Martijn Hartog bedankt!

•

Heeft u een leuk idee met uw winkel of onderneming, neem dan contact op met Roel Nicolai (rnicolai@orhei.nl)! Wij ondersteunen de actie door
deze via (sociale) media kanalen in beeld te brengen.

•

We zijn enorm blij om te kunnen mededelen dat
het uitgestelde jubileumconcert, dat gehouden
zou worden op zaterdag 10 juni 2017, nu gehouden gaat worden op zaterdag 7 april 2018.
Meewerkende koren zijn gospelkoor Jubilation
uit Bunschoten o.l.v. Jan van der Kuip en regionaal gospelkoor Tin Speransa o.l.v. Matthijs Arnoldus. De presentatie van de avond is in handen van ChristenUnie leider Gert Jan Segers.
Kaarten zijn nu al te koop bij LUV aan De Ziel 21 in
Bunschoten.

VOOR WOORD VAN DE VOORZIT TER

U KUNT ONS HELPEN!
Wij zetten ons belangeloos in voor Moldavië. Om de
projecten in Moldavië te kunnen voortzetten, zijn
we afhankelijk van donaties.
U kunt ons helpen op de volgende manieren:
U wordt vriend van Orhei.
Uw jaarlijkse gift van 50 euro geeft ons de zekerheid
van continuïteit om kinderen in Moldavië blijvend
te ondersteunen!
www.orhei.nl/word-vriend-orhei/
Liever eenmalig doneren?
U kunt uw gift overmaken op bankrekening
NL61 INGB 0007 4886 80 t.n.v. Stichting Orhei.
U kunt ook rechtstreeks doneren via onze website:
www.orhei.nl/doneer/.

UITGAVE JANUARI 2018

Contactgegevens

Postbus 155
3750 GD Bunschoten
orhei@live.nl

Met elkaar kijken we in dankbaarheid terug naar
2017 en richten we ons op een nieuw jaar. Met uw
steun aan Stichting Orhei heeft u laten zien dat u
omkijkt naar hulpbehoevende kinderen in Moldavië.
Wij willen hen hoop bieden op een betere toekomst
en hen zien opgroeien tot stabiele volwassenen.
Volwassenen die hopelijk mogen werken aan de
toekomst van hun land Moldavië. Een land waar de
situatie nog vaak zo uitzichtloos is.
Daar hebben we - hoe klein misschien ook - wat in
mogen betekenen, samen met betrokken Moldaven
die willen werken aan de toekomst van hun land!
Ook in 2018 willen we dat blijven doen, met de ondersteuning aan het jongensinternaat in Orhei, het
dagcentrum Gratia en de realisatie van een crisisopvang in nauwe samenwerking met instanties in
Moldavië en de staf van het dagcentrum Gratia.
Woord van dank
Het werk van de stichting in Moldavië kon mede
door uw giften worden gerealiseerd. Ook weten we
dat er veel gebed is voor het land Moldavië. We willen u hartelijk danken voor uw steun en betrokkenheid!

Steun blijft nodig
Het leven in Moldavië is een zeer hard bestaan. Veel
kinderen leven op straat, omdat ze geen veilig en
warm thuis hebben. Daarom heeft de stichting uw
ondersteuning en gebed ook voor 2018 hard nodig.
Mocht u dit nog niet doen, zou u ons dan structureel willen ondersteunen als vriend van Orhei? Of
kent u iemand in uw omgeving die u hiervoor kunt
interesseren?
Hiermee geeft u ons de financiële zekerheid dat we
ons werk voor de kinderen in Moldavië kunnen blijven doen. U kunt zich aanmelden via www.orhei.nl/
word-vriend-orhei/.
Mogen wij ook in 2018 op u rekenen?
Eric Jansen
Voorzitter Stichting Orhei

JONGENSINTERNAAT:

NIEUWE PLANNEN:

BEGELEID ZELFSTANDIG WONEN

CRISISOPVANG GRATIA III

RESULTATEN VOEDSELTRANSPORT IN BEELD

Eind 2016 bleek uit gesprekken met lokale instanties
- zoals het Openbaar ministerie, de Burgemeester van
Causeni, de Sociale dienst en de staf van het dagcentrum Gratia - dat er grote behoefte is aan crisisopvang.
Het betreft crisisopvang voor maximaal 1 jaar.
Doel van de crisisopvang is om kinderen te beschermen door hen uit hun gevaarlijke thuissituatie te halen
en daarmee ouders gelegenheid te bieden om te werken aan onderliggende problematiek, zodat er weer
een goede thuissituatie ontstaat voor de kinderen.
Vanwege het gebrek aan deze opvang is nu de realiteit dat deze kinderen tijdelijk in een politiebureau/cel
worden geplaatst, om hen een ‘veilige plek’ te bieden.
Dit project wordt vormgegeven in nauwe samenwerking met sociale diensten en maatschappelijk werk.
Eric Jansen vertelt over het laatste bezoek: “Ook afgelopen jaren mochten we het jongensinternaat bezoeken. Het voelt elke keer weer als ‘thuiskomen’ bij
deze jongens. Met zoveel enthousiasme worden wij
elke keer ontvangen.”
Twee jaar terug is er een nieuwe jonge directrice
aangesteld die voortvarend aan de slag is gegaan.
Zo werd december 2017 een 2e woning opgeleverd
waar vier jongens nu zelfstandig kunnen wonen met
dagelijkse begeleiding.
Voor Moldavische begrippen is dit een enorme
vooruitgang. Voor 2018 staat in de planning dat er
opnieuw 2 woningen aangekocht worden.
Stichting Orhei draagt hier in bij. Daarmee maken
we mogelijk dat een nieuwe groep jongens met beperkingen voor het eerst zelfstandig kan gaan wonen.

Stichting Orhei ondersteunt de ontwikkeling
van de Crisisopvang
Het bestuur is hiermee in 2017 aan de slag gegaan. Diverse sponsoren in Nederland zijn benaderd voor financiële ondersteuning. Daarnaast zijn in Moldavië contacten gelegd met een architect en aannemer om de
projectkosten inzichtelijk te krijgen. Het bestuur spreekt
de verwachting uit dat de crisisopvang in 2018 – 2019
gebouwd zal worden. Het jaar 2018 willen we dan ook
gebruiken om fondsen te werven, de plannen samen
met lokale instanties te concretiseren en waar mogelijk
te starten met de realisatie.
Ondersteuning door Wilde Ganzen
Een mooie stimulans kwam afgelopen kwartaal van
de Wilde Ganzen. We hebben de uitgebreide plannen
ingediend. Wilde Ganzen ondersteunt dit project van
stichting Orhei door € 0,50 bij te leggen bij iedere binnengekomen euro met een maximum van € 50.000,00.

DAGCENTRUM GRATIA
Afgelopen jaar hebben we ervaren dat het Dagcentrum Gratia rijk gezegend
werd. Dagelijks bezoeken zo’n 40 kinderen het dagcentrum. Kinderen komen
graag. De directeur en zijn staf hebben hun zaken goed op orde. We merken
dat ze veel aanzien hebben bij de lokale autoriteiten en hun werkwijze trekt
in positieve zin de aandacht van instanties uit de omgeving.
Tegelijkertijd ervaren we de noodzaak van het dagcentrum in de persoonlijke verhalen van de kinderen die het dagcentrum bezoeken. Deze verhalen
willen we de komende tijd in beeld brengen.

HE T VERHAAL VAN

ION...

Begin november 2017 is het voedseltransport weer veilig gearriveerd in Moldavië. De afgelopen periode zijn
onder andere schoolmeubilair (van Basisschool De Ark in Bunschoten) en voedselpakketten onder arme gezinnen verdeeld. Dit alles onder de regie van Ruslan Ciobanu, de directeur van het dagcentrum Gratia.

Dit is Ion. Zijn moeder is zwaar verslaafd aan alcohol.
Zijn vader is overleden.
Ion is een slimme jongen, maar is alleen erg gespannen, omdat hij en zijn moeder worden mishandeld
door zijn moeders huidige vriend. Ion stottert daarom ook.
Zijn moeder heeft geen eigen plek om te wonen en
daarom woont ze nog steeds samen met die vriend.
Deze zware omstandigheden zorgden ervoor dat
Ions moeder opnieuw veel alcohol ging gebruiken.
Ze wordt inmiddels intensief begeleid door de Sociale dienst.
Eén van de positieve resultaten is dat Ion inmiddels
het dagcentrum Gratia bezoekt. De hoop is dat daardoor de omstandigheden voor Ion en zijn moeder
verbeteren en Ion dicht in de buurt van zijn moeder
kan blijven opgroeien.

