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De winterperiode is weer aangebroken. Anatol was weer op 

pad voor de allerarmsten. Hij heeft 20 adressen bezocht. 

 

 

Nieuwsbrief 
Moldavië 

NR: 107 dec. 2020 

 

  NL51RABO0136575234 

 www.hulpmoldavie.nl 

 

 

 

 

 

Hier is hij bij Costel 

met de vlinderziekte. 

Zijn moeder staat er 

alleen voor omdat zijn 

vader is weggegaan. Elke 

drie maanden brengt hij 

boodschappen  

 

 

 

Costel is zo blij met de steen die 

hij persoonlijk van Boaz onze 

kleinzoon heeft gekregen in 2017.  

Boaz heeft er ‘Constantin’, zijn 

eigenlijke naam, in gegraveerd. 

Telkens wil hij er mee op de foto. 

Over dankbaarheid gesproken.  
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Ook het gewone werk gaat door. Begrafenissen en bezoeken van mensen. Hij 

bezocht ook de arme familie Sirghi, Georghe en Lilia in Molovata, met de 

beperkte Dimitru. Hun wasmachine was defect en als je die aanraakte stond je 

onder stroom. Anatol vroeg of hij 2 wasmachines mocht kopen.  

  

Ook 1 voor de oude dominee Grigori 

(96 jr). Zijn dochter verzorgd hem in 

haar huis. Hij kreeg ook bezoek van de 

overheid en ontving de hoogste 

Moldavische onderscheiding voor zijn 

moed en trouw in de oorlog. Hij 

besefte het niet echt en zat er ook 

niet op te wachten.  

 

 

 

De rekening erbij. Twee 

wasmachines voor omgerekend 

690 euro.  

Ook Gods Bus 

moest een 

grote beurt en 

banden 

wisselen. 

Winterbanden 

er weer om. 

Omgerekend 

400 euro.  

Hulpverlening met hout in Molovata. De man van deze vrouw is ernstig ziek. 
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Anatol wilde 

met een 

politiecollega 

spreken en 

evangeliseren. 

Die heeft een 

moslimvader 

en een christenmoeder.  

Anatol moest boodschappen doen en 

de collega kreeg ook eten voor zijn 

vijf kinderen. Anatol zei: “Dit heb je 

van Jezus gekregen.” De collega was 

echt onder de indruk.  

  

Dit hout is voor meerdere gezinnen.  

De bouw van de omheining voor het nieuw te bouwen kerkje. Georghe de vader 

van Dimitru doet ook mee. De mensen die helpen verdienen er iets mee. 

  

Anatol appte gisteren: “Jesus need socks.” Meer sokken had 

Lilia niet. Hij zal wel sokken gekocht hebben. 

 
 

 


