
UITGAVE DECEMBER 2019

Contactgegevens

Postbus 155
3750 GD Bunschoten
orhei@live.nl

Het jaar loopt naar zijn einde en wat is het weer snel ge-
gaan. Dankbaar mogen we als stichting terugkijken naar 
het jaar 2019. We konden begin van het jaar beginnen met 
een nieuw project. De bouw van ‘Micha’ is gestart, een cri-
sisopvang voor kinderen die uit huis geplaatst worden. We 
zijn dankbaar en blij dat alles heel voorspoedig verloopt. 
Het doel is om ‘Micha’ medio april/mei 2020 te openen.
Om dit project mogelijk te maken zijn we door vele men-
sen geholpen, zowel door financiële ondersteuning en 
materiële ondersteuning.

Dagcentrum Gratia: Gezegend!
De werkzaamheden bij dagcentrum ‘Gratia’ verlopen erg 
goed. Veel kinderen krijgen dagelijks ondersteuning, zo-
veel kinderen krijgen er nu hulp dat er een stop gezet is 
op de aanmeldingen. Het is een zegen dat zoveel kinderen 
hulp ontvangen.

Vele handen maken licht werk
In Bunschoten - Spakenburg staan er ook een aantal acties 
vast op de agenda. Tijdens het Paasweekend wordt er geld 
ingezameld in alle kerken. In september wordt er jaarlijks 
een voedselactie georganiseerd. In samenwerking met de 
lokale supermarkten en met behulp van vele vrijwilligers 2 
dagen lang voedsel in. Ook dit jaar was de opbrengst weer 
ruim 12 ton. In december is onze jaarlijkse deurcollecte. 
Wederom met behulp van vele vrijwilligers 
kunnen we dit organiseren.

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/.

DANKBAAR EN TEVREDEN

Alles bij elkaar opgeteld is dit jaar ook weer rijk ge-
zegend door onze Hemelse Vader die dit alles moge-
lijk maakt. We hopen als bestuur van de stichting u 
en jullie ons de komende jaren ook blijven steunen, 
want ook hier geldt: “vele handen maken licht werk”.

Tot slot wil ik u en jullie 
veel heil en zegen wensen 
in 2020.

Met vriendelijke groet 
namens het bestuur van 
Stichting Orhei,

Roel de Graaf

1: Hoe bent u in aanraking 
gekomen met Stichting Orhei?
Via kennissen die zich inzetten 
voor Stichting Orhei en via de 
plaatselijke krant.

2: Hoe lang bent u al vrijwilli-
ger bij Stichting Orhei?
Ik ben al heel wat jaren vrijwilliger. 
Jaarlijks help ik bij de voedselactie, 
daarvoor ben ik begonnen met het 
lopen van een wijk tijdens de col-
lecteweek.

3: Wat motiveert u om u al voor 
een langere tijd in te zetten 
voor de stichting?
De omstandigheden waar de kin-
deren in Moldavië in verkeren is 
schrijnend. Als ik dan bedenk in 

wat voor luxe wij leven is het geen 
opgave om een paar uur per jaar 
mij hiervoor in te zetten. Stichting 
Orhei doet zoveel, daar draag ik 
maar een heel klein steentje aan 
bij.

4: Wat wenst u de stichting en 
daarmee de mensen / kinderen 
in Moldavië voor de toekomst 
toe?
Ik hoop dat de stichting nog lang 
de mogelijkheden krijgt om kwets-
bare kinderen in Moldavië te hel-
pen. Ik wens hen Gods zegen toe.

WIJNANDA DE GRAAF
VRIJWILLIGER STICHTING ORHEI



God liefhebben en je naasten als 
jezelf
De ‘TEAM’ benadering beschrijft 
onze manier van werken waarbij 
ons hoofddoel is om zoveel moge-
lijk mensen te bereiken. Daarbij staat 
centraal God lief te hebben en je 
naasten als jezelf. 

Gratia heeft de afgelopen jaren op 
vele manieren het ‘TEAM’ effect mo-
gen ervaren. Graag deel ik een aan-
tal ervaringen van het afgelopen 
jaar met u.
Al onze bereikte doelen en ervarin-
gen zijn nauw verbonden met de 
mensen in Nederland. Stichting Or-
hei uit Bunschoten heeft een groot 
aandeel in het geheel. Iemand zei: 
“Als we samenwerken, wint ieder-
een”.
Ook afgelopen jaren hebben vele 
zegeningen mogen ervaren door 
dagelijks voor meer dan 30 kinderen 
naschoolse opvang en huiswerkbe-
geleiding te kunnen bieden. 

Nieuw project: Crisisopvang 
Micha
In onze regio Causeni hebben we 
bovendien een andere sociale nood 
erkend. Een groot aantal kinderen 
kent een kwetsbare thuissituatie en 

hebben dagelijks te maken met o.a. 
huiselijk geweld in al haar vormen. 
Daarvoor is crisisopvang Micha be-
doeld.  De crisisopvang is bedoeld 
om de kinderen in nood een tijdelijk 
onderkomen te bieden. Daarnaast 
maatschappelijke en psychische 
begeleiding, warmte en liefde. Het 
project heet ‘Micha’ en vindt zijn 
oorsprong in Micha 6:8 (“Hij heeft u 
bekendgemaakt, o mens, wat goed 
is en wat de Here van u vraagt: niet 
anders dan recht te doen en ge-
trouwheid lief te hebben, en oot-
moedig te wandelen met uw God.”).

Moldavië: Instabiele politieke en 
sociale situatie
De politieke en sociale situatie van 
Moldavië is niet solide en stabiel. We 
geven echter niet op, omdat we ge-
loven dat het dit stapje voor stapje 
ten goede zal veranderen. We willen 
de jeugd - de toekomst - van Molda-
vië voorzien in hun basisbehoeftes 
van liefde en veiligheid en werken 
aan hun toekomst door onderwijs. 

Jongerenreis: “Whether you 
think you can, or think you can’t 
– you are right.” (Henry Ford)
Hoe je iets benaderd maakt verschil! 
Met een enorm positieve energie en 
houding kwamen de jongeren uit 
Bunschoten in juli/augustus 2019 op 
bezoek bij ‘Gratia’. Met groot enthou-
siasme hebben ze bij 5 gezinnen de 
levensomstandigheden enorm ver-
beterd en een zomerkamp georgani-
seerd voor 50 kinderen. Ik heb deze 

TERUGBLIK EN WOORD VAN DANK VAN RUSLAN CIOBANU
TOGETHER EVERYONE ACHIEVES MORE

SAMEN BEREIK JE MEER

BESTUURSLEDEN OP BEZOEK IN MOLDAVIË
In de week van 18 t/m 25 november 2019 waren Roel de Graaf, André 
van Oort en Lydia de Graaf op bezoek in Moldavië. Het bezoek stond 
in het teken van verschillende gesprekken. Zoals met de constructeur, 
supervisor van de bouw van Micha. Daarnaast een ontmoeting met 
de burgemeester van Causeni. Verder zijn er bezoeken gebracht aan 
de gezinnen waar de jongeren afgelopen zomer hebben geklust. Na 
het vertrek van de jongeren hebben lokale vakmensen de klussen af-
gerond. Een aantal klussen zijn door lokale mensen verder afgerond.

In deze nieuwsbrief stelt Ion zich voor. Hij is de conciërge van 
het DagcentrumGratia. Zijn takenpakket is erg breed, van op-
knap werkzaamheden tot het verzorgen van de tuin. Ook zorgt 
hij dat het terrein veilig is voor de kinderen om er te spelen en 
als er zware spullen getild moeten worden dan wordt hij inge-
schakeld. 

Ion is een man van 52, is getrouwd met Angela en zij hebben 3 doch-
ters. Na een militaire carrière is hij in 2001 gepensioneerd en heeft 
daarna als machinist op een graafmachine gewerkt.

Ion: “Ondanks dat mijn taak bij Gratia meer technisch is, vind ik het 
mooi wat het dagcentrum voor de kinderen uit zwakke gezinnen doet. 
Wat Dagcentrum Gratia voor de kinderen en hun gezinnen betekent 
is meer dan welkom en is een voorbeeld voor anderen. Het dagcen-
trum heeft de juiste mensen, kennis en materialen om bijvoorbeeld 

ION  - DAGCENTRUM GRATIA
een kind zijn of haar gevoel te laten 
uiten door middel van bijvoorbeeld 
knutselen.”

Ion vervolgt: “Bij het dagcentrum 
heb ik een groot aantal gereed-
schappen en werkruimte tot mijn 
beschikking. Als ik bezig ben om 
iets te repareren of aan het werk 
ben in de tuin, voel ik me soms als 
een chirurg! 

Ik houd van mijn werk en ben dank-
baar dat ik me nuttig kan maken 
voor deze gezinnen via mijn werk 
bij het dagcentrum Gratia.”

5 gezinnen recent nog bezocht. Ik 
zie daar nu meer opgewekte en zelf-
verzekerde gezichten. ‘Grote puz-
zelstukken - met grote emotionele 
impact -  in de puzzel’ zijn gelegd.

“If you want to live a happy life, 
tie it to a goal, not to people or 
things.” Albert Einstein
Vrijdag 15 november heeft Gratia 
een vrachtwagen ontvangen vol 
met hulpgoederen. Deze zullen we 
de komende periode uitdelen aan 
gezinnen in de regio. Ik ben dank-
baar voor de bijzondere samenwer-
king met Nederlanders die een doel 
voor ogen hadden. Namelijk ‘God 
lief te hebben door middel van het 
zorgen voor je naaste’. Jezus is voor 
ons en vele Nederlandse mensen 
die betrokken zijn bij ons werk, de 
drijfveer om door te gaan. Dank voor 
uw financiële en/of (in)materiële 
hulp voor ons project en de mensen 
van Causeni, Moldavië. Zo kan Gratia 
een Zegen zijn voor vele kinderen In 
regio Causeni, Moldavië.

God’s Zegen voor u allen!!

Hoogachtend, 

Ruslan Ciobanu
executive  
director of Gratia 
Foundation


