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Contactgegevens

Postbus 155
3750 GD Bunschoten
orhei@live.nl

Beste lezer,

Het Corona virus. Het nieuws lijkt bijna nergens anders 
over te gaan. Onze levens staan volledig op zijn kop en de 
1,5 meter samenleving en alle gevolgen daarvan, zal het 
nieuwe ‘normaal’ worden.

Dit geldt ook Moldavië waar de gezondheidszorg en mid-
delen om verspreiding te voorkomen vele malen minder 
zijn dan hier. Ook daar is verdriet en treft het virus de men-
sen die ons lief zijn. 

Ook raakt het ons als stichting direct in onze inkomsten. 
Onze begroting is gebaseerd op een aantal jaarlijkse vaste 
acties, waaronder de paascollecte. Deze heeft niet plaats-
gevonden. Dat doet pijn, omdat deze inkomsten enorm 
belangrijk zijn voor ons werk. Juist in deze tijd willen we 
continuïteit kunnen bieden aan de zorg aan hen die het 
hard nodig hebben. 

Omdat we deze kinderen onder geen beding in de steek 
willen laten, moeten we op andere manieren zorgen dat 
er voldoende geld wordt ingezameld. Daarom willen we 
u vragen om een (extra) donatie. Dit kan via het rekening 
nummer (zie achterkant) of direct online (www.orhei.nl/
doneer). 

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/.

VOORWOORD

Als bestuur bidden we met David mee in psalm 23; De 
Heer is mijn Herder. Ook u wensen we veel sterkte in deze 
tijd.

Met vriendelijke groet, 

Roel de Graaf 
Voorzitter 

Wie is Rianne?
Ik ben Rianne van Diermen, 22 jaar 
oud. Ik ben opgegroeid in een ge-
zin met 2 zussen. 
Sinds een half jaar ben ik met veel 
plezier werkzaam als fysiothera-
peut bij Fysiotherapie-Leusden. 

Hoe ben je betrokken geraakt 
bij Stichting Orhei?
Vorig jaar ben ik vanuit de fon-
teinkerk mee geweest met een 
jongerenreis naar Moldavië, wat 
uitging van Stichting Orhei. Hierbij 
verbleven we op Gratia en hebben 
we mogen helpen met het renove-
ren van verschillende huizen. Ook 
hebben we leuke activiteiten met 
de kinderen gedaan. 

Wat zal je taak worden binnen 
de Stichting?
Binnen de stichting zal ik gaan no-
tuleren tijdens de vergaderingen. 

Waarom heb je gekozen vrij-
williger te worden bij Stichting  
Orhei?
Tijdens mijn verblijf in Moldavië 
vorig jaar heb ik kunnen zien hoe 
de mensen daar in armoede leven 
en hoe dankbaar ze zijn voor de 
hulp die ze ontvangen. Dit heeft 
mij geraakt en ik hoop dan ook 
op deze manier een steentje bij te 
kunnen dragen aan de hulp die in 
Moldavië wordt gegeven.  Ik heb 
gezien dat de stichting een onmis-
bare positieve bijdrage levert aan 
het leven van de kinderen en hun 
thuissituatie.

EVEN VOORSTELLEN
RIANNE VAN DIERMEN



Vanwege het corona virus heeft de 
bouw even stil gelegen, maar inmid-
dels mocht de bouw weer worden 
hervat. Wilt u alle foto’s van de bouw 
van het Crisiscentrum zien? Kijk dan 
op www.orhei.nl 

BOUW 
CRISISOPVANG

◀ De achterkant van 
Micha; het hoogste 
gebouw in de buurt

◀ Pleisteren van de 
buitenmuur

◀ De bouwmateria-
len worden geleverd

◀ De zolder is voor de 
toekomst al klaar ge-
maakt om in gebruik 
genomen te worden

◀ De binnenkant 
wordt gestuct. Ook in 
dit geval door vrou-
wen.

◀ Direct naast ‘dag-
centrum Gratia’, staat 
het gebouw van ‘cri-
sisopvang Micha’

Vrijwel overal in de wereld slaat het Coronavirus 
toe. Het zal daarom dus niemand verbazen dat 
ook Moldavië dagelijks met de gevolgen daar-
van wordt geconfronteerd. Het maatschappelijk 
leven in het land ligt plat en heerst ook daar het 
angstvirus om niet besmet te raken.

Gezondheidszorg in Moldavië
Ook in de steden waar stichting Orhei haar projecten 
heeft slaat het virus genadeloos toe. Juist in Causeni waar 
het lokale ziekenhuis aangewezen werd om te dienen als 
“Corona-ziekenhuis”, zijn de effecten meetbaar en voel-
baar. Toen het personeel getest werd op besmetting bleek 
ongeveer 35% besmet te zijn met het virus. Mondjesmaat 
komen van over de wereld beschermingsmogelijkheden 
naar Moldavië, zodat ook verpleegkundigen en artsen be-
schermd hun werk kunnen doen. Stichting Orhei wordt 
ook op de hoogte gehouden over het wel en wee van dit 
ziekenhuis en zal daar waar mogelijk ook hulp bieden. 

Streng regime
Er heerst een streng regime in de stad. Mensen worden 
met extreem hoge boetes geverbaliseerd, zodra ze te 
dicht bij elkaar lopen of staan. Boetes die zo hoog zijn dat 
die wel 4 keer hun maandelijkse inkomens overschrijden.

De scholen zijn gesloten, zodat ook gezinnen zich terug-
trekken achter de voordeur. Dat dit verregaande conse-
quenties met zich mee ging brengen lag eveneens hele-
maal in de lijn van de verwachtingen. In Westelijk Europa 
werd al gewaarschuwd voor een stijging van huiselijk ge-
weld, dus zal het ook niemand verbazen dat dit in Molda-
vië ook, maar daarnaast vele malen vaker voorkomt. Het is 
normaal gesproken al iets dat veel gebeurt (vooral in hele 
arme gezinnen). 

Bouw hervat van nieuw Project: 
Crisisopvang Micha
We zijn blij in dat kader dat de bouw van het nieuwe cen-
trum inmiddels is hervat. Het nieuwe project ‘Crisisopvang 
Micha’ biedt een schuilplaats voor kinderen, wanneer het 
thuis niet meer houdbaar is.

Geen inkomsten is geen eten
Een andere consequentie is dat er in arme gezinnen nu 
honger wordt geleden. De hoge werkloosheid en daarbij 
nu het Coronavirus leidt tot inkomsten verlies waardoor er 
geen voedsel kan worden gekocht. De kinderen die nor-
maal iedere dag in het centrum van stichting Orhei een 
warme maaltijd kregen, zijn daar nu ook van verstoken. 

Plan voor hulp
Daarom heeft de staf van het dagcentrum, samen met be-
trokkenen van stichting Orhei en stichting Wilde Ganzen, 
een plan bedacht. Wilde Ganzen heeft dit plan goedge-
keurd, wat betekent dat zij voor 50% zullen bijdragen in de 
ingediende begroting (ongeveer 7.000 euro).
Het onderwijzend personeel van het dagcentrum pro-
beert iedere dag de kinderen via online tools kinderen 
bijles te blijven geven. Heel veel kinderen hebben echter 
geen WiFi, laat staan een mobieltje of laptop. Daarom wil-
len wij samen met Wilde Ganzen en onze mensen in Cau-
seni kinderen deze middelen in bruikleen geven, zodat er 
weer lesgegeven kan worden.
Bovendien willen wij het hele gezin (waar deze kinderen 
thuishoren) wekelijks voorzien van een voedselpakket. 
Ook wordt er gedacht aan beschermende middelen en 
handzeep om zichzelf goed te kunnen beschermen. Deze 
pakketten zullen overigens door de leerkrachten zelf wor-
den rondgebracht om tevens een beeld te vormen van de 
situatie achter de deuren. 
In de hoop dat zo ook huiselijk geweld kan worden voor-
komen en dat de mensen een hart onder de riem gesto-
ken krijgen.

Wilt u ons helpen met dit plan? Doneer dan uw bijdrage 
via ons bankrekening nummer of via ee online donatie 
(www.orhei.nl/doneer). 

Je zou het haast zomaar vergeten, maar we zijn nog steeds 
betrokken bij de activiteiten in Orhei. Het jongenstehuis 
waar stichting Orhei in 1995 voor het eerst een bezoek 
bracht. Nadat een groep mensen uit Bunschoten daar in 
de winter van 1995/1996 in het jongenstehuis was ge-
weest, kwam er een grote hulpactie van de grond en het 
duurde niet lang voordat er een eerste goederentransport 
werd ondernomen. 

Veel was er nodig om de schrijnende situatie waarin zo’n 
350 jongetjes leefden met zowel fysieke als ook mentale 
beperkingen. Veel is er ook gedaan. Met man en macht 
(voornamelijk uit Bunschoten) werden en voorzieningen 
aangebracht die het leven van de jongens en ook het per-
soneel veraangenaamde. 

De inzet en hulp vanuit Bunschoten was hartverwarmend 
en nog steeds mag er gerekend worden op een bijzon-
dere belangstelling voor dit project. Hoewel de hulpver-
lening aan het jongenstehuis behoorlijk is afgeschaald, 
bestaan er nog altijd goede contacten en bieden we hulp 
daar waar nodig en mogelijk. Het is de overheid van Mol-
davië die veel meer de zorg voor deze jongens weer naar 
zich toe is gaan halen en daarbij ook hele mooie vooruit-
strevende plannen heeft uitgewerkt. 

Met de komst van nieuwe directrice en haar adjunct di-
rectrice, kreeg het jongenstehuis een perfect koppel die 
al deze nieuwe ideeën grondig hebben aangepakt. Zo is 
het zelfstandig begeleid wonen ook in Orhei een begrip 
geworden. Er zijn momenteel al 4 huizen waar jongens 
zelfstandig / begeleid wonen. Ook krijgen zij eenvoudig 
werk aangeboden waarmee ze een eigen salaris kunnen 
verdienen. 
Dit betekent erg veel voor deze jongens want zo kunnen 
zij zelf iets kopen van hun eigen verdiende geld.

HET JONGENSTEHUIS 
IN ORHEI

UPDATE  VANUIT MOLDAVIË


