
                                                                                                                                     1 

 

Nieuwsbrief van Vereniging Hulp Moldavië 

 

 

   

 

Sorry sponsors, Anatol kan niet komen op 17 juni vanwege 

Corona. Tot nu toe een totale lockdown in Moldova. 

Ik heb de vliegmaatschappij in Ierland gebeld. Aan 5 

mensen heb ik mijn verzoek tot terugbetaling of opnieuw 

boeken uitgelegd. Eindelijk ben ik zo ver dat ze mij emailen 

of we het geld terug krijgen of niet of toch omboeken. Dat 

bericht komt binnen 30 dagen.  

Maar de vlucht is gecancelled. Dat is het belangrijkste. 

Anatol kan wel komen in september. Eerst gaan we kijken 

hoe het er na de vakantie voor staat met Corona. 

Misschien kan ik dan wel overboeken. 

Maar het werk gaat door. Voor het extreem arme gezin in 

Molovata van moeder Rodica kocht hij een koe. Dit is 

eigenlijk de enige manier waardoor ze inkomsten kunnen 

genereren. Ze zijn er zo blij mee. Rodica is in verwachting. 

De geplande abortus ging niet door.  
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Hij hield ook buitenkerkdiensten waar hij het evangelie 

verkondigde. Buiten in de regen met mondkapje hier in 

Molovata. Ik vroeg was dat niet moeilijk? Hij zei: 

“Beter preken met een mondkapje dan de mensen 

zonder bemoediging alleen laten.” 
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Ook bracht Anatol een 

bezoek aan Costel die de 

vlinderziekte heeft. Elke 

paar maanden voorziet hij 

hen van eten. Moeder 

Elena kan niet werken. 

Verschillende keren per 

dag verzorgt ze Costel. 

 

 

 

 

Ook Costels oma, 

de moeder van 

Elena, werd niet 

vergeten. 
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De oude dominee Grigori (95) kan geen gesprek meer 

voeren. Hij kan alleen de mensen die hem bezoeken 

zegenen en voor hen bidden. Hier hebben ze hem op de 

stoel naast bed gezet met zijn jasje met onderscheidingen 

aan. 9 mei is onafhankelijkheidsdag voor Moldova.  

Hij kon niet meer naar het gemeentehuis waar jaarlijks de 

oorlogshelden geëerd worden. 

Ook op 9 mei is Alina 

jarig, 15 jaar 

geworden. 

 

Zodra ik iets meer weet geef ik het aan jullie door. 


