
UITGAVE JANUARI 2023

Contactgegevens

Postbus 155
3750 GD Bunschoten
orhei@live.nl

HET JAAR 2022
Het afgelopen jaar was een bewogen jaar voor Stichting 
Orhei. Waren er in januari nog problemen rondom het op-
starten van crisisopvang Micha, in februari brak de oorlog 
uit tussen Oekraïne en Rusland. 

Nieuwe onzekerheden; wat zou er met Moldavië gebeu-
ren, hoe gaat het met de vrienden in Causeni? Wat be-
tekent dit voor de continuïteit voor de projecten die wij 
ondersteunen? Toen kwamen de vluchtelingen. De kinde-
ren en vrouwen die inmiddels al zolang als de oorlog er is 
gebruik mogen maken van Micha. Met daarbij behorende 
nieuwe regels. Er waren zorgen over de onkosten, maar 
1 oproep en zoveel mensen hebben een donatie gedaan 
om de vluchtelingen in Moldavië te kunnen helpen.

Op vrijdag 24 juni heeft het bestuur mevrouw Tatiana Par-
vu, ambassadrice van Moldavië in Nederland,  ontvangen. 
Aanleiding was het 25 jarig bestaan van de Stichting. Het 
was een mooie dag waar zij en haar medewerkers harte-
lijk werden ontvangen door burgemeester van de Groep. 
Na een lunch bij brasserie Wieken en een Bottertocht over 
het Eemmeer werd de dag afgesloten met een receptie 
en een buffet. Zowel zij als de leden van Stichting Orhei 
hebben een mooie dag gehad. Banden zijn versterkt en 
betrokkenheid bij elkaar vergroot.

September is de maand van de voedselactie. 
Ondanks de stijging van kosten was 

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

de opbrengst dit jaar nog meer dan het jaar ervoor. Bij-
zonder om te merken dat de mensen van Bunschoten 
Spakenburg, Stichting Orhei en daarmee de kinderen in 
Moldavië een plekje in hun hart hebben gegeven.

In de eerste week van december is de jaarlijkse collecte 
geweest. Wederom was u gul, het bedrag dat is opge-
haald is €7078,81. 

Ondanks alle ‘hobbels’ die we dit jaar tegenkwamen mogen 
we toch terugkijken op een gezegend jaar. We hebben ge-
merkt dat problemen (deels) werden opgelost en dat onze 
achterban ons niet vergeten. Hartelijk dank daarvoor.

Namens het voltallige bestuur wens ik u een voorspoedig 
2023 toe.

Roel de Graaf
Voorzitter

In 2023 worden weer twee jongerenreizen georganiseerd in samenwerking met 
Stichting Orhei. 

Expeditie Corlaer
Een docent van het Corlaer college in Nijkerk benaderde het bestuur afgelopen najaar met de 
vraag of zij interesse hadden om samen met hen een reis naar Moldavië te organiseren. Als onder-
deel van Expeditie Corlaer worden jongeren uitgedaagd bij te dragen aan een goed doel en over 
de grens kijken of juist eigen grenzen op te zoeken.
Ru en Roel hebben een presentatie aan de jongeren gegeven over het werk van de stichting en 
wat ze kunnen verwachten.

Inmiddels zijn de leerlingen gestart met acties om zoveel mogelijk geld op te halen. In Moldavië 
is Ruslan aan de slag gegaan om een project te zoeken. De burgemeester van Causeni heeft voor-
gesteld om het sportveld van een school op te knappen. Deze reis zal in mei 2023 plaatsvinden.

De voorbereidingen van deze groep zijn te volgen via instagram: 
https://www.instagram.com/expeditie.europa22/

Jongerengroep vanuit de CGK de Fontein
In augustus 2023 reist opnieuw een groep vanuit de Christelijke Gereformeerde kerk in Bun-
schoten af naar Moldavië. Zeven enthousiaste jongeren zijn begonnen aan de voorbereidin-
gen. Rond Sinterklaas hebben zij zich verhuurd als Sint en Piet, kerstpakketten zijn verkocht 
en er is een doorlopende actie van Moldavische wijn verkoop en een zelfgebakken calo(riën) 
cake kan het hele jaar door besteld worden. De teller staat al op zo’n €3000! Het doel is om 
minimaal €10.000 op te halen om zoveel mogelijk gezinnen te kunnen helpen. Zowel de 
jongeren als de leiding zien uit naar de zomer van 2023.

De activiteiten van deze groep is te volgen op Facebook: 
https://www.facebook.com/jongerenreismoldavie/ 

T WEE JONGERENREIZEN GEPLAND IN 2023



STRIJDLUST IN MOLDAVIË 
HET VERHAAL VAN TATIANA OSIPOV

Op vrijdag 25 november is de vrachtwagen met vooral 
voedsel, kantoormeubelen en bedden weer geladen. Het 
vaste team van vrijwilligers dat elk jaar komt helpen met 
laden was weer van de partij. De kosten voor het transport 
waren dit jaar fors duurder dan eerdere jaren door alle prij-
zen die opgelopen zijn. Als bestuur zijn we heel blij met 
twee sponsoren die samen €1500 hebben gegeven als 
vergoeding voor de transportkosten..

Zaterdag 26 november zijn Roel de Graaf en Ru Koelewijn 
richting Moldavië vertrokken om op woensdag de vracht 
te ontvangen. Omdat de vrachtwagen via de Oekraïne 
ging, was er enige vertraging. Gelukkig konden de spul-
len op tijd worden uitgeladen en worden vergedeeld. 
Een aantal ouderen kwamen bij Gratia om een rollator uit 
te zoeken. Eén dame kreeg zelf een gehoorapparaat dat 
meer dan welkom was.

Met het oog op de samenwerking rondom de crisisop-
vang, hebben ze bovendien de nieuwe voorzitter van de 
‘regional council’ ontmoet, Alexandru Catanµ. Deze positie 
is te vergelijken met een commissaris van de koning in Ne-
derland. De eerste ontmoeting was positief en ze hopen 
op een goede samenwerking.

Verder hebben zij een instelling van de overheid bezocht 
waar de regels die er zijn omtrent bereiden en consume-
ren van voedsel voor grote groepen volledig klopt. Daar 
wonen een aantal ouderen. De instelling voorziet in dag-
besteding voor ouderen, er komen kinderen na school 
voor begeleiding en een maaltijd en een aantal kinderen 
komen alleen om te eten. De aanleiding voor dit bezoek 
is een oordeel dat Gratia onlangs heeft gekregen. De keu-
ken en de ruimte om te eten in Gratia is onvoldoende toe-

BEZOEK MOLDAVIË 26 NOVEMBER TOT EN MET 3 DECEMBER

Ondanks het feit dat veel Moldaven 
naar het buitenland trekken om 
in levensonderhoud te voorzien, 
ontmoeten we ook met regelmaat 
Moldaviërs werken aan een betere 
toekomst van hun medemens in 
Moldavië zelf. Zo ook Tatiana Os-
ipov, een sterke en jonge vrouw. 

We ontmoeten haar tijdens onze reis 
in augustus.  Tatiana kon het lot van de 
vluchtelingen die vanuit de Oekraïne 
komen niet zomaar aan haar voorbij la-
ten gaan. Ze heeft zelf 5 kinderen, inclu-
sief een klein baby’tje, haar man werkt 
als taxichauffeur in Parijs om extra inko-
men te genereren voor zijn gezin. Zelf 
heeft ze een pizzeria in Stefan Voda zo’n 
50 kilometer vanaf Causeni. Een druk 
bestaan en hard werken om te kunnen 
leven en haar kinderen te onderhouden.

Roel, Alexandru Catan, Ru, Dr.Alexandru

Transport In Causeni aangekomen

Transport uitgeladen

Opslag in Causeni

reikend bevonden om voor 35 kinderen te koken en de 
maaltijd te nuttigen. In augustus is de keuken in Gratia nog 
vernieuwd en toen was alles in orde. Een klein voorbeeld 
van hoe de bureaucratie in Moldavië verloopt. 
Ruslan heeft al een plan bedacht hoe wel voldaan kan 
worden aan de eisen.

Bovendien ondervonden beide bestuursleden de weer-
barstigheid van Moldavië. Het was alweer koud in Molda-
vië. De oorlog in de Oekraïne is ver weg, maar tegelijkertijd 
ook heel dichtbij. In de tweede week van november had 
ook Gratia geen stroom door de bombardementen in Oe-
kraïne. Bovendien moeten ook zij meer betalen voor gas 
en elektriciteit. Ook eten is duurder geworden. Naast alle 
kosten heeft de bevolking van Causeni, Moldavië ook hier 
mee te maken. 

De leden van de Stichting hopen samen met hun vrien-
den in Causeni en alle andere mensen dat de oorlog snel 
voorbij zal zijn.

Ondanks alles werd ze geraakt in haar 
hart en heeft ze een deel van een 
oude bioscoop in Causeni gekocht om 
onderdak te bieden aan de vluchtelin-
gen. De omstandigheden zijn verre 
van ideaal. 65 vluchtelingen hebben 
inmiddels een matras, maar er is wei-
nig privacy. Ook is er geen gas, maar 
wordt er gekookt en verwarmd met 
behulp van houtvuur. De mensen uit 
de Oekraïne willen ondanks de verre 
van ideale omstandigheden bij haar 
blijven.

Haar hulpvraag bij de gemeente voor 
financiële ondersteuning en dus accre-
ditatie als officiële opvang is afgewe-
zen. De omstandigheden van de oude 
bioscoop voldoen niet aan de eisen. 
Waar de vluchtelingen anders heen 
moeten is onbekend.

Het gevolg is dat Tatiana alles van haar 
spaargeld bekostigd. (Dat komt neer 
op zo’n €4000 per maand). Ru Koele-
wijn, Roel de Graaf en André van Oort 
waren onder de indruk van haar ver-
haal en veerkracht. Als bestuur willen 
we Moldaviërs, zoals Tatiana, onder-
steunen, zodat ze zich kunnen blijven 
inzetten zoals ze dat met volle toewij-
ding doen.  


