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Beste lezer,

Met deze tekst kijken we terug op 2018. Voor ons als 
bestuur van de stichting was het een intensief jaar. Met 
allerlei activiteiten zoals de voorbereiding voor het ju-
bileumconcert, maar ook voorbereiding en uitvoering 
van de ‘jaarlijkse acties’ zoals de voedselactie en de col-
lecte. Er waren zorgen of de financiën toereikend zou-
den zijn om de bouw van Gratia III (Crisisopvang Gratia) 
op te starten. Ook is er een wisseling binnen het be-
stuur geweest. Zaken waar we ons - menselijk gezien 
- zorgen over kunnen maken.
Maar God gaf! Het dagcentrum Gratia heeft veel kin-
deren en hun gezinnen mogen ondersteunen. Er zijn 
nieuwe sponsors gevonden, het jubileumconcert was 
een succes en heeft ons veel nieuwe ‘vrienden’ opge-
leverd en we kregen een financiële toezegging van de 
plaatselijke overheid in Causeni bij de exploitatiekos-
ten van Gratia III, het nieuwe project voor crisisopvang. 
En niet te vergeten heeft er een mooie jongerenreis 
plaatsgevonden en zijn de voorbereidingen voor 
de volgende jongerenreis in volle gang.

FEITEN EN HIGHLIGHTS

• In Julianadorp is een heel mooi benefietconcert 
georganiseerd voor de bouw van de Crisisopvang. 
Deze heeft maar liefst 826 euro opgeleverd. Dit was 
één van de vele activiteiten als onderdeel van een 
jaarlijkse diaconale actie van de ontmoetingskerk 
in Julianadorp. 

• Binnenkort het tweede transport naar Moldavië af-
reist met de opbrengst van de voedselactie en 32 
schoenendozen, gemaakt door kinderen van de 
zondagschool in Ameide (Hervormde gemeente). 

• 11 Jongeren uit de Hervormde kerk van Bunschoten 
hard gewerkt hebben in Moldavië in de herfstva-
kantie.

• Er in de zomer van 2019 weer 18 jongeren uit de 
Christelijke Gereformeerde kerk De Fontein zullen 
vertrekken naar Moldavië

• 3 Leden van de GezinsMasters op werkbezoek bij 
hulpbehoevende gezinnen geweest zijn om hun 
komende reis voor te bereiden.

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/.

Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt en dank hem in al uw gebeden. 
Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw hart en gedachten in 

Christus Jezus bewaren. 

Filippenzen 4: 6 en 7 NBV 

Al met al mogen we weer terugkijken op een bijzon-
der jaar. We zijn dankbaar voor uw hulp, die onmisbaar 
is. Bovenal danken we onze Hemelse Vader voor Zijn 
zorg. Voor 2019 hopen en bidden wij dat het dagcen-
trum Gratia een inspirerend voorbeeld mag blijven 
voor de stad Causeni en dat er in het voorjaar gestart 
kan worden met de nieuwbouw: Gratia III. 

Uw financiële bijdrage daarbij blijft zeer welkom!

Roel de Graaf, voorzitter

AANKONDIGING  
JONGERENREIS 
2019

In de zomer van 2019 zal een groep van 18 jon-
geren uit CGK Bunschoten naar Moldavië afrei-
zen. Het doel van deze reis is ondersteuning te 
bieden bij een zomerkamp dat gehouden wordt 
bij dagcentrum Gratia en om bij minimaal 5 ge-
zinnen hulp te bieden in praktische zin (schoon-
maken, schilderen, nieuwe vloer, gasfornuis etc.). 
Op dit moment zijn de voorbereidingen al in 
volle gang en is de eerste grote actie al achter 
de rug.

De belangrijkste reden voor de jongeren om mee 
te gaan op reis: het helpen van andere mensen 
die het veel zwaarder en moeilijker hebben dan 
wij hier in Nederland. De jongeren hopen ervan 
te leren, een nieuwe cultuur te ontdekken en 
hun eigen gaven en talenten in te zetten. Wat 
gaaf om te zien dat ze beseffen hoe dankbaar ze 
zijn voor het leven dat ze hier hebben.
De groep ziet uit naar volgend jaar en werkt en-
thousiast samen naar het streefbedrag van mini-
maal €10.000. 

Houd hen in de gaten facebook, want ze organi-
seren mooie acties!
www.facebook.com/jongerenreismoldavie/ 



HET IS ONVOORSTELBAAR DAT MENSEN ZO KUNNEN LEVEN!

Tijdens het weekend van 25 – 29 oktober jl. zijn Mar-
greet Huijgen, Arie van Beelen en Wouterus Bos (Stuur-
groep Gezinsmasters) weer bij diverse gezinnen in de 
regio van Căuşeni langs geweest. Doel: een lijst op 
stellen van de meest schrijnende gevallen, waar we 
met wat technische hulp de kwaliteit van leven straks 
sterk kunnen verbeteren. Hieronder een kort verslag 
van een aantal bezoekjes;

Natalia: Alleenstaande met twee kinderen
Het eerste bezoek wat op ons netvlies staat gebrand is 
het bezoek aan Natalia uit Cirnateni. Een door echtge-
noot verlaten vrouw met twee kinderen. Natalia dreigt 
uit de ouderlijke macht te worden ontzet vanwege de 
situatie waarin ze leeft. De woning is niet geïsoleerd 
en erg koud in de winter. Om haar op korte termijn 
enigszins tegemoet te komen zorgen we ervoor dat ze 
komende winter voldoende stookhout heeft en laten 
we de ramen en de voordeur vernieuwen.

Met z’n achten in een slaapkamer
In hetzelfde dorp iets verderop, woont Iliana met haar 
man en 6 kinderen. Een proper gezinnetje, maar ze sla-
pen wel met zijn achten op één slaapkamer. Er is een 
begin gemaakt met een aanbouw om meer leefruimte 
te creëren  maar wegens geldgebrek nog lang niet af.

Lees hun hele verslag op www.orhei.nl/verslag- 
werkbezoek-gezinsmasters-in-moldavie/

Mijn naam is Aurica. Ik ben 43 jaar oud, getrouwd 
en heb twee zoons. Samen wonen we bij mijn ge-
pensioneerde ouders in huis.

Ik ben kok en werk nu 3 jaar bij het dagcentrum 
Gratia. Voordat ik bij het dagcentrum kwam werken, 
heb ik 14 jaar als maatschappelijk werker bij de ‘so-
ciale dienst’ van Causeni gewerkt.

Afgelopen 3 jaar heb ik geprobeerd het leven van 
de kinderen - die het dagcentrum Gratia bezoeken - 
aangenamer te maken. Ik zie als mijn taak om basis-
behoeften mee te geven voor hun leven: liefde voor 
elkaar, de basisregels over hygiëne leren en een 
voedzame maaltijd. Ik vind het fijn dat we beginnen 
met gebed. De kinderen kunnen dan leren dankbaar 

Wat was je motivatie om mee te gaan?
Tijdens catechisatie avonden hebben wij bij domi-
nee Bogerd aangegeven dat wij als groep iets willen 
betekenen voor arme mensen. Wij hebben contact 
gezocht met Stichting Orhei. Samen met hen heb-
ben we de reis naar Moldavië voorbereid. We heb-
ben twee projecten gekozen die we hebben uitge-
voerd tijdens ons verblijf in Causeni.
Persoonlijk wilde ik graag iets doen, Christen zijn 
betekent voor mij mijn naaste helpen. Of dat hier 
in Nederland is of in Moldavië maakt voor mij geen 
verschil.
 

Wat hebben jullie gedaan?
De voorbereidingen zijn bijna een jaar voor vertrek 
gestart. In de herfstvakantie van dit jaar zijn we 
naar Moldavië geweest. In de periode voor vertrek 
hebben we voor onze eigen reis- en verblijfskosten 
gezorgd. Het geld dat nodig was voor de projecten 
hebben we ingezameld door middel van acties. Dit 
was geen gemakkelijke opgave want dit was een 
groot bedrag. Met heel veel hulp van familie, ge-
meenteleden van de kerk, diaconie, bedrijven en an-
dere sponsoren is het uiteindelijk helemaal gelukt.

De projecten bestonden uit twee opdrachten:
1.   Kunstgras leggen op het sportveld bij het dag-

centrum Gratia. Daarmee is het veld het hele jaar 
bruikbaar.

2.  Het opknappen van een huis van een heel arm 
gezin.

Voor het kunstgras project was al heel wat werk ver-
zet door de mensen in Moldavië. Onder andere het 
geschikt maken van de ondergrond. De jongens van 
de groep en enkele jongens uit Moldavië hebben 
de banen gras gelegd.  Een paar dagen zijn die door 
de meiden (waaronder ik) uit de groep aan elkaar 
geplakt. Dezelfde avond hebben we met de groep 
op het nieuwe grasveld gevoetbald.
 
Het tweede project was de ‘Home make-over ’. Het 
betrof een huis van een man en een vrouw die bei-
de een lichte verstandelijke beperking hebben. Zij 
wonen daar samen met hun zoon van 9 jaar oud. 
Nadat we het huis hebben schoongemaakt, was er 
ruim een vrachtwagen vol met spullen dat niet meer 
te gebruiken was. In het huis werd een nieuwe be-
tonvloer gestort en een plafond getimmerd. Verder 
zijn er nieuwe kunststof kozijnen geplaatst en lei-
dingen aangelegd voor stromend water. De muren 
zijn schoongemaakt en opnieuw gesausd.
 
Voor de make-over sliepen zij met z ’n drieën op 
twee tegen elkaar aangeschoven zitbanken. Dit 
hebben we vervangen door een tweepersoonsbed 
voor de ouders en een eigen bed voor de jongen. 
We hebben de kamer van de jongen ingericht met 
meubilair en speelgoed voor hem gekocht. Tot slot 

INTRODUC TIE STAF GRATIA

VERSLAG GEZINSMASTERS

In de herfstvakantie is een groep van 11 jongeren uit de Hervormde kerk van Bunschoten afge-
reisd naar Moldavië. We hebben Anna de Jong - één van de jongeren - gevraagd te vertellen over 
haar ervaring.

is er voor de woonkamer/keuken meubilair gekocht. 
Verder is er een nieuw gasfornuis, wasmachine, keu-
kenblok en een koelkast geïnstalleerd.
 
Wat is je het meeste bijgebleven?
De ‘home make-over ’ heeft de grootste indruk op 
mijn gemaakt. Het is onvoorstelbaar voor mij hoe 
mensen al die tijd in die omstandigheden hebben 
kunnen leven. Het moment was zo mooi toen de 
familie hun nieuwe huis zag. Hoe blij het jongetje 
was met zijn eigen kamer en nieuwe speelgoed. 
Wat mij ook erg is bijgebleven zijn de jongens in 
het jongensinternaat in Orhei en bejaardentehuis in 
Tanatari. Het maakte veel indruk op de groep, het is 
zo onvoorstelbaar dat erop maar een paar duizend 
kilometer afstand mensen zo moeten leven.

te zijn voor wat God ze geeft en voor de mensen die 
in de maaltijd voorzien.
Ik vind het ook heel mooi dat we een veilige plek 
kunnen bieden voor de kinderen, door de kinderen 
op een respectvolle en gelijkwaardige manier te be-
naderen. Juist voor deze kinderen is dat waardevol, 
omdat ze dat thuis niet altijd ervaren.Ouders die er 
niet zijn, alcoholmisbruik in het gezin en geen geld 
om een goede maaltijd te kopen.

Ik vind het fijn dat we dit aan de kinderen kunnen 
(mee) geven.


