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We bestaan 10 jaar, sinds 19 mei 2009 officieel via 

een beschikking dat we aangemerkt zijn als ANBI. 

We hebben een nieuwe website en leek het mij beter ook 

een nieuwe lay-out van de nieuwsbrief te maken. Ik heb 

besloten om met nummer 100 te beginnen. Nummer 96 – 99 

bestaan niet. Nieuw is ook de nummering met datum.  

Ik kreeg eind juni een brief van de belastingdienst met het 

verzoek onze website op orde te maken. Er waren nogal wat 

punten die aangevuld en verbeterd moesten worden. Vooral 

de financiën. Voor 11 juli. Na die datum zou onze ANBI 

vervallen. Oei… Nu had ik een probleem. Ik was er al mee 

bezig maar ik kwam er niet uit met het ingewikkelde 

Engelse programma. Ik belde afd. ANBI en kreeg de tijd 

tot 1 augustus. Ik bad: “Mijn machtige God en Vader in de 

hemel. Hoe moet dat nou? Ik laat het los want het is Uw 

eigen website en verantwoordelijkheid. U weet wel een 

oplossing.” Christie, onze dochter, hoorde van mijn 

probleem en vroeg mij welk programma het was en zij zou 

Richard Vlasblom vragen, een medewerker van het 

‘Wegwijzer’ kinderkamp waar zij met Bas en Boaz elk jaar 

een week leiding aan geven. Richard is een kei in het maken 

van websites. Ik kreeg begin juli een berichtje van Richard 

uit Zutphen dat hij daar juist ervaring mee had en mij zou 

helpen voor € 50 omdat hij VHM een prachtig project vond. 

Wat was ik blij met Gods prachtige wonder en Richard die 

ons hielp. Hij had het binnen 4 dagen gefixt. De invulling  

kan ik zelf. Snuffel maar eens rond op de website en 

overtuig je. Ik ben nog steeds bezig in de website om onze 

projecten inzichtelijker te maken. Ik heb nog geen bericht 

van de belastingdienst dat het in orde is. Komt goed.   

    We hebben nu een mooie website www.hulpmoldavie.nl            
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Sinds ons bezoek aan Moldavië in sept/okt 2018 is er weer veel gedaan. Anatol had 

een prachtig idee. Hij wilde de mensen zakjes groentezaad geven om zelf in eigen tuin 

te zaaien. De mensen waren er zo dankbaar voor. Iedereen heeft een eigen tuin(tje.) 

Wat ze in hun eigen tuin verbouwen hoeven ze niet te kopen. 

  

Anatol stemde zijn preek er op af en ieder, ook de jeugd, kreeg groentezaad. Wat 

waren ze dankbaar voor Gods gift.  

Hij had nog een goed idee. Viorica heeft nu wel een koe die goed melk geeft maar ze 

heeft geen koelkast om de melk vers te houden. Twee dagen met rond 35˚C en de melk 

is zuur. Hij vroeg of hij een koelkast kon kopen. Ik zei dat we er voor moesten bidden 

want het was omgerekend wel weer € 150. Een paar dagen later wisten we allebei dat 

het goed was. Hij kocht de koelkast. Viorica en de kinderen waren stomverbaasd over 

wat God voor hen betekende de laatste tijd. Ze konden het eigenlijk niet bevatten.         

30 juni kregen ze de koelkast. Nu kunnen ze zelf voorzien in hun levensonderhoud. 
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Anatol en Violeta bezochten twee zussen. Ze waren allebei ziek. De een had beide 

polsen gebroken en was aan bed gebonden. De ander liep met krukken. Maar het werd 

zo heet. 33˚C. Hij vroeg mij of hij een ventilator mocht kopen. Natuurlijk mocht dat. 

 

  

Ze waren zo vol verwondering dat Anatol hen een ventilator gaf. 

Ze konden Gods goedheid voor hen niet bevatten. Daarom zitten 

ze zo bevroren te kijken.  

Anatol stuurde ons foto’s van begin juni. Onvoorstelbare wolkbreuken die de wegen in 

Petrovca veranderden in modderstromen. Dagelijks moet de melk naar de afnemers 

gebracht worden wat inkomsten oplevert. 

 
 

Toen kreeg ik een idee. Anatol, waarom koop je geen laarzen? Anatol werd direct 

enthousiast en ging uitzoeken waar hij ze kon kopen met korting. Hij kocht 30 paar 

goeie laarzen en schoenen voor omgerekend € 150. 
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Anatol had ook schoffels met stelen meegebracht omdat vanwege de modderstromen 

tussen het gewas geschoffeld moest worden. Ook in Molovata kregen ze naar behoefte 

rubberschoenen en/of laarzen. Foto rechtsonder. Het is een rechtstreeks geschenk 

uit de hemel, zeiden ze allemaal. (ook Viorica rechts). 

  

 

 

Tussendoor had Anatol 

op 30 juni nog een 

begrafenis van Vasiliţa, 

de vrouw van Haralampi. 

(Naast Jannie.) We 

hebben ze jaren bezocht 

en bijgestaan in hun 

onvoorstelbare armoede. 

Anatol heeft hard gewerkt met een prachtig resultaat dat 

God geloofd en geprezen wordt. Ook het kerkje in Molovata 

groeit, tegen de verdrukking in.  

  

Geen wonder als er zoveel wonderen 

gebeuren juist voor de armen. Mensen 

komen tot geloof in de almachtige God die 

hen zoveel geestelijke en materiële 

zegeningen geeft. 


