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Eindelijk is het zover.  De bouw van het nieuwe project 
- de crisisopvang “Micha” - is gestart. In maart werden 
de eerste bedragen overgemaakt naar stichting de 
Wilde Ganzen die daarvan weer een deel door heeft 
gestort naar stichting Gratia (de Moldavische poot van 
stichting Orhei). Daarvan kon een eerste betaling wor-
den gedaan aan de aannemer die ook direct is gestart. 
Het is een prachtig gezicht hoe de eerste contouren 
zichtbaar worden van het gebouw en hoe de bouw-
vakkers, met eenvoudig gereedschap (veel handwerk) 
het eerste deel al mochten realiseren. Ook al lijkt al-
les wat primitief, ze maken het allemaal wel volgens 
de norm en de kwaliteit is goed. Stichting Orhei heeft 
een supervisor aangesteld die iedere dag de verrichte 
arbeid controleert op de gestelde normen. Deze man 
is zeer nauwgezet en is er dan ook trouw iedere dag. 
Hij overlegt daarnaast regelmatig met de aannemer, 
Ruslan Ciobanu (directeur van het dagcentrum Gratia 
en opdrachtgever) en de architecte. 

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/.

DE BOUW VAN CRISISOPVANG “MICHA”

Op moment van schrijven is de fundering gestort en 
kan er worden gestart met het opmetselen van de 
wanden. De verwachting is dat het een klein jaar gaat 
duren voordat Micha kan worden opgeleverd.
Op onze website vindt u een reisverslag van een werk-
bezoek van enkele bestuursleden en vindt u boven-
dien voortdurend bouwupdates. 
www.orhei.nl/category/bouwupdatecrisisopvangmicha/

Met vriendelijke groet,

Roel de Graaf
Voorzitter Stichting Orhei

De jongeren van de Christelijke gereformeerde 
kerk in Bunschoten staan start klaar om 22 juli naar 
Moldavië te vertrekken. Alle acties zijn voorbij. De 
oorspronkelijke schatting om €10.000 op te halen is 
meer dan behaald. Ze zijn dankbaar om te kunnen 
melden dat er in totaal zo’n €25.000 is opgehaald! 
Alle betrokkenen ervaren dit als een zegen van God. 
Hij maakt mogelijk dat er nog meer mensen gehol-
pen kunnen worden dan eerder bedacht.

Eén van de reisdoelen is om vijf gezinnen te helpen 
met het verbeteren van hun leefomstandigheden. 
De gezinnen zijn in samenwerking met Ruslan Cio-
banu geselecteerd. Onder andere Valentina en Chi-
ril zullen geholpen worden. Zij is weduwe en samen 
met haar zoon woont ze in een oud huis. Ze had 
werk, maar omdat de reiskosten te hoog zijn om 
elke dag naar haar werk te gaan in Causeni, heeft ze 
dat moeten opzeggen. Nu heeft ze af en toe werk in 
het dorp waar ze wonen.
Haar dochter die in Italië woont en werkt, probeert 
af en toe wat geld op te sturen.
De jongeren helpen haar met het egaliseren van de 

vloer, het bouwen van een ‘stove’ (een muur waar-
bij zowel de ruimte wordt verwarmd en gebruikt 
wordt als fornuis), nieuwe plafonds, nieuwe vloer, 
gasvoorziening en aansluiten op het waternet. Ook 
zal er worden opgeruimd en geschilderd. Voor het 
komende jaar worden de onkosten voor school voor 
Chiril betaald.

Dit is één voorbeeld van de mensen die ze gaan hel-
pen. Voor tien andere gezinnen kopen ze dat wat 
nog nodig is om hun leefomstandigheden te ver-
beteren. Te denken valt aan fornuis, grote gasfles, 
bestek, borden, schoolgeld etc.

Verder organiseren ze drie dagen een ‘vakantie-
kamp’ waarbij kinderen die normaal bij Gratia ko-
men (en hun vrienden) deze dagen sport en spel 
gaan doen. Ze krijgen dagelijks een  goede lunch en 
liefde en aandacht.

Al met al kijken de jongeren er enorm naar uit om 
hun ‘handen uit de mouwen te steken’.
https://www.facebook.com/jongerenreismoldavie/. 

JONGERENREIS 2019: KLAAR VOOR VERTREK!



Ze woont in Cîrnăţeni (spreek uit als Kirnetseen) aan 
de buitenste ring van het dorp, een kleine 10 km van 
Cauşeni. Haar huis voldoet bij lange na niet aan de 
eisen die de regering stelt voor de opvoeding van 
kinderen. De sociale dienst heeft haar in het vizier en 
het zou zomaar kunnen dat op een dag haar twee 
meiden uit de ouderlijke macht worden gezet. Haar 
man heeft haar weliswaar verlaten, zoals bij veel ge-
zinnen in Moldavië het geval is, maar zwerft af en toe 
nog rond in de buurt. Dat geeft extra spanning, in het 
bijzonder bij de kinderen. Ze had een varken direct 
naast haar huis maar veel te dicht bij de openbare 
waterput. Ook dat zinde de overheid niet en hiervoor 
heeft ze een officiële waarschuwing gekregen.
Ze is blij als ze ons ziet met al ons gereedschap en 
materialen en schudt ons breed lachend de linker-
hand. Haar rechter heeft ze gebroken als gevolg van 
een val. Ze heeft het er zichtbaar moeite mee want ze 
kan nu niet meehelpen haar eigen huis op te knap-
pen. Af en toe lopen de tranen haar over de wangen 
van de pijn. Gelukkig is haar moeder, die ook bij haar 
inwoont, aanwezig om hand- en spandiensten te ver-
richten.
We gaan aan het werk bij Natalia. We maken van een 
kamer die meer weg heeft van een schuur, een bad-
kamer voorzien van douche, wastafel en toilet met 
daarnaast een slaapkamer. Noodzakelijk om haar kin-
deren apart te laten slapen en een mogelijkheid om 
op hun eigen kamer hun huiswerk te kunnen maken. 
Ook dat was één van de eisen van de sociale dienst.
We sluiten haar huis aan op de waterleiding van de 
gemeente en laten een riool-opvangput van ruim 
drie meter diep graven door mannen uit de buurt die 
we voor hun werk betalen.
Iets verderop maken we een schuur voor haar varken, 
koe en kippen met een plek waar ze haar gereed-
schap kan opbergen. Hierdoor hebben we een aan-
tal heikele punten van de sociale dienst uit de weg 
geruimd: verbeterde hygiëne door het aanleggen 
van stromend water en het installeren van een bad-
kamer. Het uitbannen van besmettingsgevaar van de 
openbare waterput en een eigen kamertje voor de 
kinderen. Bovendien gaan we er vanuit dat de klima-
tologische omstandigheden in het huis sterk zullen 
verbeteren als Oleg (onze vaste raamleverancier) alle 
houten ramen heeft vervangen voor kunststof met 
dubbel glas.
Uiteraard blijven er nog heel wat zaken liggen zoals 
het opruimen van haar erf, het aanbrengen van een 
schutting, het timmeren van een kachel-houtopslag, 
het schilderen van haar nieuwe stal, het herstellen 
van het stukwerk, enzovoort. Maar voorlopig is de 
wind bij de sociale dienst uit de zeilen genomen en 
kan Natalia zelf aan de slag om de kwaliteit van leven 
verder te verbeteren zonder noemenswaardige kos-
ten te hoeven maken.

Helaas is dit verhaal van een gezin slechts een voor-
beeld, die we hebben aangetroffen. Tijdens deze 
reis hebben we gelukkig weer 6 huishoudens kun-
nen helpen!
 
Namens de GezinsMasters
 Wtrs. Bos.

Naast het bouwproject Micha staat 
dagcentrum Gratia. Hier worden 
iedere dag kinderen opgevangen 
en worden zij bovendien begeleid 
bij huiswerk. Dit dagcentrum is 
werkelijk een prachtig voorbeeld 
qua professionele begeleiding dat 
navolging verdient in Moldavië. 

Het is daarom ook niet vreemd dat 
er vele soortgelijke centra bij Gra-
tia aankloppen en vragen om hulp. 
Hulp die graag geboden wordt om 
deze andere dagcentra ook naar 
een hoger niveau te tillen. 
Het is bovendien mooi om te con-
stateren dat de lokale en centrale 

overheid dergelijke centra ook 
wijzen op de aanpak die in Gratia 
wordt toegepast. Ook mocht de 
staf van Gratia deze maand weer 
een groot zomerkamp organiseren, 
waarbij alle kinderen in de omge-
ving komen voor sport en spelac-
tiviteiten. 

Het zomerkamp heeft o.a. als doel 
om kinderen ontspanning te bie-
den, hen te vertellen over het 
evangelie en kinderen met elkaar 
in contact te laten komen, ook kin-
deren die normaal tussen wal en 
het schip vallen. Ook zullen jonge-
ren uit Bunschoten en Putten gaan 
helpen bij de zomerkampen.

REISVERSLAG GEZINSMASTERS 2019 DAGCENTRUM GRATIA: ZOMERKAMP

1. Hoe lang ben je al vrijwilliger 
bij Stichting Orhei? 
Ik denk dat ik nu bijna 20 jaar bij 
de Stichting Orhei vrijwilliger ben. 
Mijn werkzaamheden zijn het laden 
van vrachtwagens met hulpgoede-
ren, helpen bij de voedselactie,  het 
ophalen van spullen, de goederen 
wegen voor transport en verzend-
klaar maken van de goederen.
 
2. Wat motiveert je om je na al die 
jaren je nog steeds in te zetten?
Ik wil graag wat betekenen voor 
arme mensen die niks hebben. Voor 
wie het elke dag een gevecht is 
om te overleven. Dit geeft mij veel 
voldoening en het is zeer dankbaar 
werk.
In 2010 ben ik meegeweest met 
een transport naar Moldavië. We 
stonden met de vrachtwagen stil 
langs de weg voor een pauze. Ik zag 
een meisje van ongeveer 15 jaar 

staan. Zij verkocht viooltjes om een 
klein beetje geld te verdienen om 
weer wat eten te kunnen kopen. 
Deze korte ontmoeting heeft mij zo 
geraakt, ik kan niet anders dan ge-
motiveerd blijven en dat ik mij zeer 
graag wil inzetten voor mijn mede-
mens.
Tijdens bijvoorbeeld de jaarlijkse 
voedselactie, is de sfeer in de groep 
is altijd meer dan fantastisch. Zowel 
met Roel, Ru, André, Ruth en Johan-
nes en niet te vergeten Maria, Nel 
en Anneke. Na jaren van samenwer-
king bouw je een band op, dat we 
aan een klein woord genoeg heb-
ben om elkaar te begrijpen.
 
3. Heb je iets bijzonders meege-
maakt tijdens dit werk? 
Tijdens een het transport in 2010 
zijn wij op zaterdagochtend op 
bezoek geweest bij een aantal ge-
zinnen in Moldavië. De mensen 
hadden ‘minder dan niets’ en toch 
waren ze zo dankbaar.  We zijn toen 
ook in het jongensinternaat in Or-
hei geweest. Het was prachtig om 
te zien dat er al zoveel verbeterd 
was. We zijn bij mensen thuis uit-
genodigd die je alles willen geven 
bij het bezoek, terwijl je weet dat ze 

zelf weinig te eten hebben.
Een ander fantastisch moment was 
een jaar of 2/3 terug. De stichting 
had ergens opslagruimte, maar we 
kregen te horen dat we de spullen 
daar niet meer op konden slaan.  
Roel belde mij vrijdags s middags 
om half 6 met dit bericht en dat dit 
gelijk de maandag moest gebeuren. 
We hebben een aantal mensen op-
getrommeld waar ook veel jeugd 
bij aanwezig was en hebben het 
voor elkaar gekregen om het in 1 
avond de spullen over te verhuizen.
Dit betekende voor zowel mij als 
iedereen die betrokken was hoe je 
met passie en doorzettingsvermo-
gen alles kan bereiken.
 
4. Hoe zie je de toekomst met 
Stichting Orhei voor je?
Ik hoop dat de stichting nog jaren 
kan en mag blijven bestaan om dit 
dankbare werk te doen. Ik hoop 
dat ik me nog jaren kan inzetten 
voor hen wetend dat ze altijd be-
roep op me mogen doen. Stichting 
Orhei is voor mij gaan voelen als 
een tweede thuis, waarbij ik van 
het gezin soms hoor  ‘alweer??’. Dit 
beantwoord ik graag met een vol-
mondige ’ja, met alle liefde!’

DE REIS IN CIJFERS:
Werkzaam in Moldavië van 18 april – 4 mei
Gemiddelde groepsgrootte: 12 personen
Totale groepsgrootte: 17 personen
Aantal grote projecten: 4
Aantal kleine projecten: 2

HARRIE MALESTEIN,  
VRIJWILLIGER VAN HET EERSTE UUR

FEITEN EN HIGHLIGHTS
• De bouw van Micha verloopt voorspoedig. Het  

fundering is gelegd. De verwachting is dat de 
bouw over een klein jaar gereed is en de eerste 
kinderen geplaatst kunnen gaan worden in het 
nieuwe centrum.

• De jongeren van CGK Bunschoten hebben ruim 
€25.000 ingezameld met de acties het afgelopen 
jaar. 

• De jongeren vertrekken 22 juli naar Moldavië. 
• 17 Gezinsmasters hebben tijdens hun reis in april 

6 projecten uitgevoerd en daarmee arme gezin-
nen op een praktische manier geholpen.

• Een delegatie van het bestuur heeft begin juni 
Moldavië bezocht om de voortgang van de bouw 
van “Micha” te bekijken, financiële check te doen 
van het dagcentrum Gratia en de jongerenreis 
van juli voor te bespreken. 

• Ook dit jaar is er in juni weer een groot zomer-
kamp georganiseerd voor kinderen in Causeni. 


