
UITGAVE SEPTEMBER 2020

Beste lezer,

Met gepaste trots mag ik deze speciale editie van 
onze’ nieuwsbrief aan u overhandigen. Als bestuur 
hebben wij nagedacht hoe we u als inwoners van 
de gemeente Bunschoten zouden kunnen bereiken. 
Jarenlang heeft u ons gevolgd, vertrouwen in ons 
gehad, geholpen als dit nodig was, voor ons gebe-
den en met ons meegeleefd. 

Al bijna 25 jaar hebben we ons prachtige werk voor 
de kinderen in Moldavië kunnen en mogen doen. 
We zijn van plan om dit nog minimaal 25 jaar voort 
te zetten!
In deze editie kunt u lezen over het jongensinter-
naat in Orhei, hoe dit ten opzichte van ons eerste 
bezoek totaal veranderd is. U leest over het ‘Dag-
centrum Gratia’, hoe zij met inzet van de lokale staf, 
Stichting Orhei en de Wilde Ganzen de kinderen en 
hun gezinnen toch konden bereiken ondanks de 
‘lockdown’. Verder een verslag over het nieuwste 
project ‘Micha’, crisisopvang voor kinderen. 

We zien en ervaren dat mensen van het ‘eerste uur ’ 
nog met hart en ziel betrokken zijn bij de stichting, 

VOORWOORD

maar ook dat een nieuwe generatie de nood ziet en 
zich wil inzetten voor de kinderen en hun gezinnen 
in Moldavië.

U leest over de zegeningen, maar ook dat wij door 
de Corona crisis inkomsten zijn misgelopen. Kortom 
25 jaar compassie voor de mensen in Moldavië in 
een notendop, wat wij alleen hebben kunnen doen 
met uw hulp en de onmisbare zegen van onze God 
en Vader.

Van harte bij u aanbevolen!

Roel de Graaf

25 JAA
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UPDATE VANUIT ORHEI

Ongeveer 25 jaar geleden is Stichting Or-
hei met hulpverlening begonnen in het 
jongenstehuis is Orhei. De erbarmelijke 
omstandigheden van toen zijn nu geluk-
kig totaal anders. Het aantal jongens dat 
in het tehuis woont is verminderd (door 
onder andere terugplaatsing naar familie), 
de leefomstandigheden zijn enorm verbe-
terd; veilig sanitair, verwarming en warm 
water. Sommige jongens hebben een baan 
in Orhei.

De stichting heeft nog regelmatig contact 
met de nieuwe directrice Diana Chicus.
Sinds 2015 zijn een aantal volwassen jon-
gens ‘zelfstandig begeleid’ gaan wonen. 
Het was de bedoeling om afgelopen voor-
jaar een 4e woning te openen. Helaas door 
Covid - 19 heeft de opening vertraging op-
gelopen. Al met al zien we dat heel lang-
zaam de levens van onze gehandicapte 
medemens meer en meer gezien wordt als 
waardevol en kostbaar. Iets om dankbaar 
voor te zijn.

Ook in Moldavië is “Corona” overal. Op TV, radio, bin-
nen onze banen, het bepaalt ons dagelijks leven. 
Moldavië moet met name de economische gevol-
gen van het Corona virus dragen.  Waar deze om-
standigen al slecht te noemen waren, heeft het vi-
rus dit alleen maar verergerd. De mogelijkheid om te 
werken viel voor veel mensen weg.
Als Stichting Gratia - waarbij ons doel is om families 
en kinderen te helpen binnen onze gemeenschap - 
doen we onze uiterste best om doelen te halen als 
het gaat om onderwijs, maar ook te blijven voorzien 
in de dagelijkse broodnodige voorzieningen zoals 
een simpele maaltijd. Dit is echter extreem lastig. 
 
Zowel de ouders als de kinderen hebben de druk van 
de coronacrisis ervaren, gedurende de lockdown. 
Wie zien ouders worstelen met het feit dat ze hun 
gezin simpelweg niet kunnen onderhouden van-
wege zeer beperkte inkomsten, gelet op beperkte 
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werkuren of incidentele klussen / banen. Deze span-
ningen ontgaat de kinderen uiteraard niet, doordat 
spanningen thuis soms hoog oplopen. Ook ervaren 
kinderen de beperkingen bij het doen van huiswerk, 
simpelweg omdat ze geen / zeer beperkte facilitei-
ten thuis hebben (als het gaat om materialen of di-
gitale hulpmiddelen). 
 
We zijn echter dankbaar dat kinderen en hun ge-
zinnen (rondom onze projecten) bespaard zijn ge-
bleven. Niemand is ziek geworden door Corona. We 
hebben hierin gelukkig ook kunnen ondersteunen 
door het uitdelen van hygiëne materialen (zoals 
mondkapjes en disinfectant), die structureel ontbre-

ken binnen gezin. Ook hebben we gezinnen kunnen 
helpen met voedselpakketten die we hier in Molda-
vië hebben aangeschaft en gedistribueerd. 
 
Dit hebben we kunnen doen met de financiële steun 
van de stichtingen Orhei en “Wilde ganzen”. De dank 
vanuit de gezinnen is groot! In totaal hebben we 
ruim 60 kinderen hiermee kunnen helpen. 
Als staf zijn we dankbaar dat we hierin hebben kun-
nen bijdragen en een instrument zijn in Gods hand. 
De Bijbel leert ons in Efeziërs 5:20: “En dank God, die 
uw Vader is, altijd voor alles in de naam van onze 
Heer Jezus Christus.”

Dit is wat we willen doen: We danken God voor het 
beschermen van de gezinnen waarmee we werken. 
Ook willen we God danken voor de steun vanuit Ne-
derland! 
 
Respectfully,
Ruslan Ciobanu – the executive director of “Gratia” 



Het nieuwe project dat Stichting Orhei onder-
steunt heet “Micha”. Het is de naam van een bij-
belboek en is afgeleid van de naam “Michael” en 
betekent “Wie is als God?”
We schreven ‘het nieuwe project “Micha” en dat 
klopt ook, maar het is tevens de naam van het 
nieuw opvanghuis en crisisopvang dat gebouwd 
wordt naast ons bestaande dagcentrum “Gratia” 
in de stad Causeni (Moldavië). Dit centrum draait 
al heel veel jaren met groot succes. Waarom dan 
een project “Micha”?

Waarom “Micha”?
Stichting Orhei werkt al ruim 25 jaar in Moldavië en 
heeft in die tijd positieve ontwikkelingen gezien en 
meegemaakt. Dit blijkt bijvoorbeeld uit het feit dat 
de situaties verbeteren en dat de overheid de nood-
zaak is gaan inzien om op het gebied van o.a. zorg 
verbeteringen door te voeren. Professionele kennis 
is aanwezig in Moldavië. Vaak ontbreekt het aan de 
juiste middelen om de hulp te verlenen. Op dit punt 
werd Stichting Orhei gevraagd om hulp. In de pro-
vincie Causeni (zowel de stad als ook de provincie 
heet Causeni) is er geen professionele hulp en op-

NIEUW PROJEC T ‘CRISISOPVANG   MICHA’: 
WAAROM?
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vang voor kinderen die voor hun eigen veiligheid uit 
huis geplaatst dienen te worden. U kunt dan denken 
aan huiselijk geweld waarbij een vader of moeder 
een kind ernstig mishandelt of bedreigt. Ook kan het 
zijn dat een kind te maken krijgt met misbruik bin-
nen het gezin; seksueel, maar ook doordat zij aan-
gezet worden tot diefstal. De instanties, zoals politie 
en maatschappelijk werk, zien dit wel, maar hebben 
haast geen enkel handelingsperspectief. Een kind 
wordt dan wel door de politie uit huis gehaald, maar 
hebben feitelijk geen plaats om een kind 
een veilige schuilplaats te 

bieden. Baby’s en kleine kinderen konden soms nog 
wel eens in een adoptiegezin terecht, maar de iets 
oudere kinderen werden dan tijdelijk in een politie-
cel te slapen gelegd. Er was dus een grote behoefte 
aan een centrum waar kinderen 24-7 kunnen wor-
den opgevangen. Stichting Orhei besloot te helpen. 
Zo’n besluit is niet zomaar genomen want waar haal 
je het geld vandaan? 
In de afgelopen 3 jaren is Stichting Orhei een inten-
sieve campagne begonnen om geld bijeen te bre-
gen. Hierbij kregen wij hulp van zoveel mensen die 
ons werk een warm hart toedragen, maar ook ker-
ken, bedrijven, organisaties zoals Wilde Ganzen reik-
ten ons de helpende hand. Er moest ruim € 200.000 
komen om een groot centrum te bouwen waar kin-
deren voor een langere tijd kunnen wonen en waar 
zij tot rust kunnen komen. 

Wanneer gaat project “Micha” van start?
De bouw van Micha nadert zijn voltooiing en is de 
verwachting dat het project in januari 2021 van start 
kan gaan. We schrijven natuurlijk wel vol overtuiging 
dat we in januari 2021 willen starten, maar wie had 
hierbij gerekend op de wereldwijde uitbraak van 
het Coronavirus? Hoewel de bouw doorging vielen 
voor stichting Orhei vele inkomsten weg. Collectes 
konden niet meer gehouden worden. Concerten en 
bijeenkomsten konden niet meer en ook vaste spon-
soren namen een afwachtende houding in. Begrij-
pelijk allemaal maar er ontstond daardoor wel een 
behoorlijke druk voor ons als stichting hoe we dit 
proces draaiende houden in deze tijd. 

NIEUW PROJEC T ‘CRISISOPVANG   MICHA’: 
WAAROM?
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Maar, we zijn nog nooit teleurgesteld in de hulp en 
zegen die wij van God mochten ontvangen in de af-
gelopen 25 jaar dus ook nu leggen wij onze zorgen 
aan Hem voor. 

Wat gaat “Micha” eigenlijk betekenen voor de 
kinderen?
Dan heb je zo’n centrum, maar hoe ga je dan ver-
der te werk? Ook in Nederland hebben wij te maken 
met geweld achter de voordeur. Het grote verschil 
met Moldavië is dat hoewel er kennis van zaken is, 
de middelen om hulp te bieden ontbreken. In het 
nieuwe centrum is er straks plaats voor 10 kinderen, 
dit is wettelijk vastgelegd. Ze krijgen een eigen ka-
mer waar ze zich kunnen terugtrekken. Het ritme dat 
ze gewend zijn, zal zo veel mogelijk gehandhaafd 
worden.Ze gaan naar hun eigen school, in het cen-
trum worden ze geholpen met hun huiswerk, eten 
met elkaar. Eigenlijk zoals een ‘normaal’ gezin zou 
moeten functioneren. Het centrum lijkt daardoor op 
een ‘gezinsvervangend huis’. Niet onbelangrijk; ze 
krijgen hulp van experts die ze zullen helpen even-
tuele trauma’s te verwerken of te helpen bij andere 
hulpvragen. Zodra een kind wordt opgevangen start 
er hulp voor hun gezin. Wat is de oorzaak van bij-
voorbeeld het geweld en wat is er nodig om het 
kind weer veilig naar huis te laten gaan. De opzet 
van het project is om de kinderen weer in hun eigen 
gezin terug te plaatsen. Is dit na een jaar nog niet 
mogelijk, dan wordt de rechter gevraagd voor een 
oplossing. In Moldavië kan dit betekenen dat ze naar 
een internaat gaan, bij familie of adoptieouders ge-
plaatst worden.

Dit is “Micha” 
Dit is dus Micha. Een mooi en zeer noodzakelijk pro-
ject die in een grote behoefte zal gaan voorzien. De 
regionale overheid van Moldavië is nu aan zet. Zijn 
gaan de exploitatie voor hun rekening nemen maar 
blijft het gebouw eigendom van Stichting Orhei en 
stichting Gratia. Wij hopen in Januari 2021 van start 
te kunnen gaan. Blijft u ons steunen? Zonder die 
hulp kunnen wij als kleine stichting niet. 

Namens de kinderen in Causeni alvast heel hartelijk 
bedankt.

Meer info: https://www.orhei.nl/ 
crisisopvang-micha/

TIJDLIJN

eerste bezoek 
jongenstehuis in 
Orhei

tweede bezoek; 
-  inventarisatie 

benodigde hulp
-  eerste goederen-

transport

-  17 maart oprich-
ting van ‘Stich-
ting Help de kin-
deren van Orhei 
te Moldavië

-   Start inzameling 
goederen en 
kleding. Begin 
van jaarlijks 
transport.

-  Start jaarlijkse 
voedselactie, 
laatste donder-
dag en vrijdag in 
september.

installeren 
gasleiding, 
verwarming, 
noodaggregaat, 
speeltuin, nieu-
we matrassen. 

1e jongerenreis 
naar het jongen-
stehuis. (er volg-
den er nog 2)

-  Start nieuw 
project in  
Causeni. 

-  Start kleinscha-
lig dagopvang 
van kinderen, 
(later: Gratia)

-  Eerste jonge-
renreis naar 
Causeni.

1995: 1996: 1997: 1998: 1999: 2002:
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https://www.orhei.nl/geschiedenis-stichting-orhei/

Start dagopvang 
Gratia.

Start aanbouw 
Gratia.

-  Opening van het 
nieuwe Gratia. 

-  Jongerenreis naar 
Causeni. 

-  Start zelfstandig 
begeleid wonen; 
jongens van het 
internaat in Orhei.

Start bouw 
nieuw project. 
Crisisopvang 
Micha.

Met behulp van 
jongeren uit NL, 
aanleg kunstgras 
op het terrein 
van Gratia.

Jongerenreis naar 
Causeni. Zomerkamp 
voor de kinderen, 
opknappen van 5 
huizen bij gezinnen 
met armoede.

2006: 2013: 2015: 2017: 2018: 2019:
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Stel jezelf eens voor 
Ik ben Lucas van Halteren,18 jaar. Ons gezin bestaat 
uit 6 personen: mijn ouders, twee oudere broers en 
een jongere broer. Momenteel ben ik werkzaam als 
werkvoorbereider voor de Amerongen groep en ik 
hoop aankomend jaar weer te gaan studeren, rich-
ting Civiele Techniek. Mijn hobby’s zijn varen en 
zwemmen.

Hoe ben je in aanraking gekomen met Stichting 
Orhei? 
Via de jeugdvereniging (Christelijke Gereformeerde 
kerk Red.) zijn we als groep naar Moldavië geweest 

in 2019. Ter voorbereiding op de reis hebben we met 
elkaar veel acties bedacht en uitgevoerd. We hebben 
veel geld opgehaald en konden hierdoor veel voor 
gezinnen en kinderen in Moldavië betekenen.

Waarom wil jij je steentje bijdragen aan het werk 
van de stichting?
Ik heb van dichtbij gezien wat armoede is in Mol-
davië. Dat heeft indruk op me gemaakt. Ook heb ik 
gezien wat de stichting betekent voor kinderen in 
Moldavië. Het geld van de stichting wordt op een 
goede manier benut. Ook vind ik het leuk om nieu-
we contacten te leggen en met mensen om te gaan.

Waar komt na al die jaren, je motivatie vandaan 
om je in te blijven zetten voor Stichting Orhei?
In 1995 kwam ik samen met 3 andere vrijwilligers min of 
meer ongepland, binnen bij het jongensinternaat in Or-
hei. Mijn hart brak. We besloten op dat moment dat we 
deze situatie de onmenselijke omstandigheden van deze 
jongens, niet naast ons neer konden en mochten leggen. 
Hoe zij ‘leefden’ blijft een drijvende factor om ook andere 
kinderen in Moldavië een beter leven te geven.

In de jaren daarna hebben we in het internaat met be-
hulp van lokale bedrijven uit Bunschoten, een nieuw 
verwarmingssysteem kunnen aanleggen, de watervoor-
ziening is vernieuwd, nieuwe wasmachines en drogers 
en alle ramen laten vervangen die kapot waren.
We hebben daar mooie dingen mogen doen en daar 
ben ik dankbaar voor. 

In de afrondingsfase van onze opknapwerkzaamheden 
vroeg Ruslan Ciobanu of we eens naar zijn plannen wil-
den luisterden. Hij woonde (tot op heden ten dage) in 
Causeni ten zuiden van de hoofdstad. Hij zag daar veel 
problemen met kinderen/jongeren die op straat leefde. 
Honger hadden, geen veilig thuis hadden. Spaarzaam 
eten en drinken hadden. We hebben naar hem geluis-
terd en zijn samen met hem aan het werk gegaan.

OUDGEDIENDE: RU KOELEWIJN
Mijn naam is Ru Koelewijn, getrouwd met Maria. 
Samen hebben we drie prachtige dochters gekregen. In-
middels ben ik ook opa van 11 energieke fantastische 
kleinkinderen.  Vanaf het begin ben ik betrokken geweest 
bij het werk van Stichting Orhei.

EVEN VOORSTELLEN: LUCAS VAN HALTEREN
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Wat sprak je aan in de plannen van Ruslan?
Om eerlijk te zijn lag mijn hart bij de jongens in Orhei. 
Toen ik hoorde en zag wat het plan was om kansarme 
kinderen te helpen, heeft dat ook mijn hart gegrepen. 
Kinderen centraal, dat is voor mij heel belangrijk.
 
Als je land op het vliegveld in Moldavië, wat gebeurt 
er dan met je, wat ervaar je?
Dat voelt als thuiskomen. Als we naar het jongenste-
huis gaan voel ik me rondom gelukkig. Als ik de blijde 
gezichten van de jongens zie. Het is goed om te zien 
dat het werk dat wij mochten starten doorgang mocht 
vinden. Een heel aantal jongens kan nu zelfstandig be-
geleid wonen, dat was een droom van ons. Ook in Cau-
seni waar ik de kinderen bij Gratia ontmoet is heel mooi. 
Ik word daar blij van en put er energie uit.  Ze worden 
letterlijk ‘gezien’, ze krijgen de aandacht die ze verdie-
nen bij Gratia, hun families worden ondersteund. Samen 
met jongeren uit Bunschoten heb ik een aantal huizen 
mogen opknappen. Om te zien hoe dankbaar het hele 
gezin is voor onze hulp is fantastisch om mee te maken. 
Het geeft me motivatie en energie om me in te blijven 
zetten voor deze kinderen en dus voor Stichting Orhei.
 
Heb je in de afgelopen jaren vriendschappen geslo-
ten met mensen in Moldavië?
Jazeker! Niet alleen met Ruslan, maar ook met andere 
lokale mensen waar we vaak mee werken. Ik vind dit 
heel bijzonder en geloof dat alles geleid is door de Here. 
Ik zie het als een zegen van Hem en een verrijking van 
mijn leven dat ik deze mensen heb mogen ontmoeten. 
Samen werken we elk op onze eigen manier om de le-
vens van de kinderen te verbeteren.
 
Hoe maak je tijd vrij voor de Stichting?
Dit werk kan ik alleen doen doordat mijn gezin volle-
dig achter mij staat. Zij moeten je de ruimte geven, zo-

dat ik in mijn vrije uurtjes voor de stichting op pad kan. 
Bijvoorbeeld spullen ophalen, vrachtwagen laden, het 
transport voorbereiden. Dat betekent trouwens niet dat 
Maria mij ook wel eens heeft gevraagd om thuis te blij-
ven. In verband met mijn werk ben ik door de week niet 
thuis. Dat begrijp ik natuurlijk! 
 
Wat onderscheidt Stichting Orhei van andere Stich-
tingen?
Een verschil is ook dat er geen geld ‘aan de strijkstok’ blijft 
hangen. Elke Euro gaat naar de projecten. We werken 
alleen maar met vrijwilligers. Niemand van het bestuur 
wordt betaald. We zijn afhankelijk van giften en worden 
niet ondersteund door de overheid. Eén ding wat ons 
onderscheidt is dat we onze waarden en normen geba-
seerd hebben op de Bijbel. Door de jaren heen hebben 
we gezien dat God altijd voor ons zorgt.
Voor mij persoonlijk is dat ook dat vier nog voor elkaar 
onbekende mensen naar Moldavië gingen. Dat wij zijn 
gebruikt om iets in gang te zetten voor de kinderen in 
dat land. Nu 25 jaar later zijn alle leden van de Stichting 
het bestuur en zijn vrijwilligers eigenlijk één grote fa-
milie. Dat gevoel zal ik persoonlijk nooit bij een andere 
stichting krijgen.
 
Heb je nog een laatste woord voor de lezer?
Het is een vervelend onderwerp, maar alles wat we mo-
gen doen voor de kinderen en hun gezinnen kost geld. 
We zijn daarvan afhankelijk. Zoals ik al zei krijgen we 
geen subsidie van de overheid en dus blijven we actie 
voeren en uiteindelijk komt onze vraag voor een dona-
tie bij u. Ik krijg regelmatig de opmerking het helpt al-
lemaal niet want het is water naar de zee dragen. Maar 
elke druppel die ik niet naar de zee draag en die een 
goede bestemming kan geven geeft mij dat kracht om 
de volgende druppel op te vangen en die naar een vol-
gende goede bestemming te brengen. 

Wat ga je precies doen voor de stichting en daar-
mee voor de kinderen in Moldavië?
Ik ga nieuwe “vrienden” voor de stichting zoeken. Dit 
houdt in dat ik mensen vraag om een jaarlijkse of 
eenmalige gift aan de stichting te schenken. Dit kun-
nen zowel personen als bedrijven zijn.

Wil je nog iets meegeven aan de lezer? 
Uw steun wordt ontzettend gewaardeerd, echter 
zijn we er nog lang niet. Het is op papier moeilijk uit 
te leggen hoe mooi het werk is wat orhei doet, maar 
samen kunnen we een hoop betekenen voor deze 
mensen!

Multsumesc!!



FLES WIJN

 €8 per stuk 

en 

2 voor €15,- 
voor grotere hoeveelheden  

maken we graag een mooie prijs.

FLES 
IN GESCHENK-
VERPAKKING

 €10,- 
per stuk  

inclusief een klein potje 
Moldavische honing 

HONING
POT VAN 450 GRAM

€7,50 
per stuk

Moldavië heeft een landklimaat, 
dat betekent dus koude winters,milde lentes en herfst, 

en warme tot zeer hete zomers. 
In de zomer heeft de hoofdstad Chisinau een gem. 

dagtemperatuur van 32 gr. 
Het bestaat uit glooiende heuvels (tot 400 meter), doorsneden door rivierdalen. 

Er is veel akkerland. Hier en daar staan loofbossen. 
De aarde is zeer vruchtbaar en biedt veel kansen voor akkerbouw.  

De kwaliteitswijn Chateau Varteley die wij aanbieden komt uit wijngaarden met:
Ligging uit het oorsprongsgebied van de wijnbouw. Hier wordt al 5000 jaar wijn gemaakt.

Met een uitstekend klimaat met veel zon.
Een zeer vruchtbare bodem, de chernozem met hoog percentage humus.

We hebben de volgende soorten:
Chateau Vartely Cabernet Sauvignon (rood)
Chateau Vartely Merlot (rood)
Chateau Vartely Chardonnay (droge witte)
Chateau Vartely Feteasca Regala (half zoet)
Chateau Vartely Sauvignon blanc (wit zoet)
Chateau Vartely Rosé

BESTELLEN KAN VIA INFO@ORHEI.NL

MOLDAVISCHE HONING  EN WIJN

TE KOOP

De natuurlijke en pure honing die wij verkopen is: 
Een Acaciahoning, honing waarbij bijen hun honing 
uit de bloemen van de acaciaplant haalt. 
En blijft vloeibaar en heerlijk voor op brood, pan-
nenkoek en in de yoghurt en in de thee. 
Een honing die met grote zorgvuldigheid is ver-
werkt. 
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IN HET KORT: MOLDAVIË
Moldavië -  het armste land van Europa - is een land met een lange geschiedenis van onderdruk-
king en oorlog. Het ligt tussen Roemenië en Oekraïne en is sinds het uiteenvallen van de sovjet 
unie zelfstandig. Het inwonertal bedraagt ongeveer 3.5 miljoen mensen. Omdat armoede de si-
tuatie voor veel mensen uitzichtloos maakt, zijn veel mensen neerslachtig en ongelukkig. Een 
gemiddelde arbeider verdient rond de 120 euro in de maand. Een sociaal vangnet is er niet of 
nauwelijks. Ouderen hebben het moeilijk omdat er niet of nauwelijks zorg voor hen is. Daarnaast 
zorgen zij vaak voor hun kleinkinderen. De vader en/of moeder van die kinderen trekken weg naar 
het buitenland om nog enig inkomen te genereren. . Hoewel de situatie wel sterk is verbeterd in 
het land, is er maar een klein deel van de bevolking die hier voordeel van heeft. Er is veel schrij-
nende armoede en er zijn veel problemen.
De stichting Orhei richt zich met name op kinderen en jongeren in nood. Onze missie hebben we 
als volgt omschreven en vastgelegd:
“Het helpen creëren van het noodzakelijke fundament, een stevige basis, waarmee kansarme 
minderjarigen en volwassenen in Moldavië zelf in staat worden gesteld haar eigen situatie te ver-
beteren en daarmee een grondslag te kunnen leggen voor een betere toekomst.”



Contactgegevens

Postbus 155
3750 GD Bunschoten
orhei@live.nl

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/.

Ook dit jaar organiseert Stichting Orhei opnieuw een 
voedselactie. Donderdag 24 en Vrijdag 25 september 
kunt u Orhei vrijwilligers vinden bij de supermarkten, 
Aldi, Lidl en Jumbo. Bij de AH (zowel Brahmslaan 
als Tuinfluiter) zal er dit jaar geen boodschappen 
ingezameld worden. De Corona maatregelen 
zorgen ervoor dat dit niet mogelijk is. Er staat bij 
beide supermarkten wel een ton waarin u uw gift 
of flessenbon kunt achterlaten. De opbrengst zal 
gebruikt worden om voedsel in te kopen.

De impact van Corona: Geen inkomsten is geen eten...
Juist nu is deze actie hard nodig. Corona treft ook Moldavië. 
Met name economisch. 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 normaal iedere dag in het centrum van 
stichting Orhei een warme maaltijd kregen, zijn daar nu 
ook van verstoken.

Hoe werkt het?
Bij de ingang van de supermarkten delen de vrijwilligers 
flyers uit. Daarop staan producten die wij u vragen te 

kopen. Na het verlaten van de winkel kunt u het gekochte 
product(en) zoals o.a. groenten in blik, pasta, rijst, bloem, 
olie enz. afgeven aan onze vrijwilligers. Wij beseffen heel 
goed dat niet door iedereen evenveel gegeven kan 
worden. U kunt echter al voor € 0,50 meedoen. Voor dat 
geld koopt u al een pak bloem. Onze opdracht is toch om 
te zien naar onze naasten? Wij hopen dat u aan deze actie 
mee wilt doen. Door ons als stichting te helpen, kunnen wij 
de mensen in Moldavië helpen.

Meer informatie 
https://www.orhei.nl/voedselactie-2020/

JAARLIJKSE VOEDSELACTIE 
24 EN 25 SEPTEMBER

COLLECTE  29 NOVEMBER 
TOT EN MET 5 DECEMBER

Een aantal acties konden het afgelopen jaar niet 
plaatsvinden, door de Corona maatregelen. We 
zijn dankbaar dat de jaarlijkse deur aan deur col-
lecte wel gehouden mag worden! Wilt u ons hel-
pen door ook een wijk voor ons te collecteren? 
Neem dan contact op met Nel de Graaf, telefoon-
nummer: 033 - 298 42 42/ 06 - 22 89 02 65


