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Contactgegevens
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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/.

Beste volger van Orhei,

Ik zal mij in het kort even voorstellen. Mijn naam is Ina van 
den Berg-Niculita en ik kom uit Moldavië.

Ik woon sinds 2013 in het prachtige Putten, Nederland. De 
reden dat ik naar Nederland ben verhuisd is dat ik een keu-
ze heb gemaakt om mijn hart te volgen, dit was één van 
de moeilijkste beslissingen in mijn leven. Ik heb mijn baan 
als accountant opgezegd en mijn familie verlaten om in 
een ander land een nieuw leven op te bouwen samen met 
mijn destijds toekomstige man Aris van den Berg.
Op dit moment kan ik zeggen dat het een juiste beslissing 
is geweest. Ik ben nog steeds blij dat ik deze stap heb ge-
nomen. Ik werk in het dagelijks leven bij Arcadis in Amers-
foort als project controller.

Rond 2017 ben ik door André van Oort - bestuurslid van de 
stichting Orhei - gevraagd of ik één van de bestuursleden 
wilde worden. Hier hoefde ik niet lang over na te denken 
want ik vind het heel belangrijk om iets terug te kunnen 
doen voor mijn geboorteland Moldavië. Op deze manier 
steun ik mijn geboorteland en kan ik op de juiste manier 
de mensen die hulp kunnen gebruiken ook echt helpen.
Er zijn veel mensen vertrokken uit Moldavië om in het bui-
tenland een nieuw leven op te bouwen. We zijn allemaal 
verschillend, maar hebben allemaal iets gemeen: dat is dat 
we graag zien dat de mensen die nog steeds in ons ge-
boorteland wonen een beter vooruitzicht hebben op de 
toekomst.

Als bestuurslid mag ik meedenken over hoe we als stich-
ting de bestaande en nieuwe projecten beter kunnen or-
ganiseren, mijn voordeel is dat ik mij goed kan inleven in 
de situatie van de mensen in Moldavië.

VOORWOORD

Dit jaar is het voor iedereen in de wereld erg moeilijk ivm 
Corona. Ook in Moldavië is het virus doorgedrongen en 
heeft dat de nodige slachtoffers gebracht, de ziekenhui-
zen lopen over en hebben niet de juiste capaciteit en mo-
gelijkheid om tegen dit virus te vechten.

Het aantal besmettingen lopen hard op en er is nog geen 
licht aan het eind van de tunnel, dagelijks heb ik wel even 
contact met mijn familie hierover en leef ik met hun mee. 
Wat een voorrecht heb ik dan om in Nederland te mogen 
wonen. Juist besef ik me hoe goed wij het hebben in Ne-
derland. 

Ondanks de moeilijke periode heeft God ons tot zover ge-
holpen en financiële zorgen verminderd. In deze tijd van 
moeite en zorgen rondom Corona, is er toch hoop met de 
geboorte van Jezus Christus.

Ik wil een ieder van harte bedanken dat u / jij onze stich-
ting ondersteunt en daarmee bouwt aan de toekomst van 
kinderen in mijn geboorteland! Ik wens een ieder een ge-
zond 2021 toe!

Met vriendelijke groet,
Ina van den Berg-
Niculita 

Hoe bent u in aanraking gekomen 
met Stichting Orhei / Moldavië?
Via Gerrit de Graaf, die toen be-
stuurslid bij de stichting was. Ik 
werkte met hem samen op Po-
lynorm. Hij vroeg mij om te ko-
men helpen met het laden van 
de vrachtwagen. Toen nog bij de 
waterzuiveringsinstallatie op de 
Groeneweg in Bunschoten.

Hoe lang bent u al vrijwilliger 
bij Stichting Orhei?
Het aantal jaren dat ik vrijwilliger 
bij de stichting ben weet ik niet 
exact, maar in ieder geval een flink 
aantal jaren. (ongeveer 10 jaar red.)

Wat motiveert u om u zich al 
zo’n lange tijd in te zetten voor 
de stichting?
Vanaf het begin ben ik met open 
armen ontvangen. Met elkaar heb-
ben we de vrachtwagen altijd met 

veel plezier geladen. Soms was 
het een hele puzzel, zoals afgelo-
pen november. Als het dan toch 
lukt om alle spullen in de trailer te 
krijgen geeft dat voldoening. We 
hebben diverse dingen geladen, 
soms dacht ik “waar hebben ze dit 
nu weer vandaan getoverd”? Te 
denken valt dan aan een Noodag-
gregaat, ziekenhuisbedden, school 
inventaris enz. Bij de jaarlijkse 
voedselactie verbaas ik me over de 
betrokkenheid van het dorp bij de 
stichting. Heel positief!

Wat wenst u de stichting en 
daarmee de mensen / kinderen 
voor de toekomst toe?
Ik wens de stichting het allerbeste 
toe. Ik hoop dat ze de kinderen in 
Moldavië nog vele jaren kunnen 
blijven steunen, zodat de kinderen 
en ook hun ouders een iets zorge-
lozer leven hebben.

IN GESPREK MET VRIJWILLIGER... 
RUTGER VAN DE GROEP



TE KOOPEen bezoek aan Moldavië in deze tijd, is dat nou 
wel zo verstandig? Dat zou een gedachte kun-
nen zijn die bij u opkomt. De oplevering van het 
gebouw van ‘crisisopvang Micha’ is bijna zover 
en dus aanleiding om juist wel naar Moldavië te 
gaan.

Als stichting willen we dat er sprake is van hoge lokale 
betrokkenheid. Zo wordt het dagcentrum gedragen 
door een lokale Moldavische stichting met een Molda-
visch (vrijwillig) bestuur. Ook het nieuwe project ‘crisis-
opvang Micha’ is tot stand gekomen in samenwerking 
met diverse betrokkenen, waaronder de sociale dienst, 
sociaal werk, gemeente en regionale overheid. 

Met deze partijen is voor en tijdens de totstandkoming 
uitgebreid gesproken en zijn afspraken gemaakt. We 
weten inmiddels uit ervaring dat het goed is elkaar als 
‘partners’ te blijven spreken en de samenwerking / ver-
antwoordelijkheden daarmee aan te scherpen. Daar-
om zijn André van Oort en Roel de Graaf in oktober 
afgereisd naar Moldavië. Zij hebben deze reis gebruikt 
om - voordat de crisisopvang geopend zal worden - 
betrokken partijen te spreken.  

Op uitnodiging van het Moldaafse consulaat en de 
stad Causeni konden zij afreizen. 
Het gebouw is naar tevredenheid geïnspecteerd, de 
oplevering was toen dichtbij en inmiddels gerealiseerd. 
Met het schrijven van deze nieuwsbrief is de keuken 

geïnstalleerd en verschillende meubels van een school 
uit Eemdijk geplaatst.

Er zijn gesprekken geweest met de verantwoordelijke 
mensen uit de regio en de lokale overheid, sociale 
dienst en lokale politie. Dit heeft onder andere te ma-
ken met wie waar verantwoordelijk voor is en hoe de 
zorg optimaal geboden kan worden. 

Ook is er een bezoek gebracht aan Orhei. Het project 
‘begeleid wonen’ verloopt goed. Er is een bezoek ge-
bracht aan nieuwe woning, waar sinds kort een aantal 
jonge mannen wonen. Bijzonder om te mogen merken 
dat in Moldavië ook de meerwaarde wordt ervaren van 
meer zelfstandigheid voor mensen met een beperking.

Beide bestuursleden kwamen met een voldaan gevoel 
thuis en zijn bovendien - na 10 dagen quarantaine - 
beide gezond verklaard. 

REISVERSLAG  OK TOBER

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

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. 

 Bouwinspectie

 Bouwinspectie  Zolder

 Bureau SmdB

 Toilet  Douche

 Keuken school met de Bijbel  Kasten al geplaats in Micha


