
                                                                                                                                     1 

 

Nieuwsbrief van Vereniging Hulp Moldavië 

 

 

   

 

Anatol in zijn bediening. 

Zorg voor de armste 

mensen. Brandstof. 

Hij laat een 

vrachtauto komen vol 

met hout wat VHM 

betaalt. Mooi hė. 
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Dit is een foto waar 

een video bij hoort 

die op de website is 

geplaatst. (onder 

video’s). Zie met 

welke moeite Anatol 

en Grigorie de mensen 

moeten bezoeken. 

Gelukkig heeft Gods 

bus 4-wheel-drive. 

We hebben weer een nieuw project. Het heet: ‘Nieuwe kachel.’ Foto links zoals het 

was. Heel oud. Maar nu is hij ingestort. Er kan niet meer gestookt worden. Het 

zwarte gat is waar de muur van de kachel stond. 

 

 Eten koken, warmte, de was drogen. Kan niet. 

 

Anatol heeft een 

elektrische kachel 

geregeld maar dat geeft 

niet genoeg warmte. Ze 

wonen in Petrovca en 

het vriest.  

Anatol heeft er haast achter gezet om een nieuwe kachel te bouwen van 

vuurbestendige stenen. Een aannemer uit Petrovca gaat het werk doen. Het zal 

ongeveer € 500 kosten. 
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De video over de geleverde stenen is te 

zien op de website.  

Zo’n kachel heeft binnenin een groot rookkanaal en is meestal gebouwd tussen 

twee kamers die dan verwarmd worden, ook een slaapkamer daarachter.  

 

De ouders 

hebben drie 

prachtige 

kinderen. De 

twee oudste 

slapen nu bij 

de buren. 

De jongste 

slaapt thuis. 

Heel koud. 

Het huisje 

is verrot. 

  

Anatol probeert dit gezinnetje te resocialiseren, speciaal voor de 3 kindertjes. 

Hij heeft harde afspraken gemaakt met de ouders die een drankprobleem 

hebben. Ook de toezegging dat Jezus zal helpen en de eerste gift is de lading 

stenen voor de kachel. Als ze niet meer drinken wil hij met de mannen van zijn 

kerk nieuwe kozijnen en ramen plaatsen. Hij heeft met de moeder gebeden. 

 

 

 
De moeder van de kindertjes voor 

het huis.  
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Wordt vervolgd. 

 

 

 

 

 

Deze mensen kregen ook 

een lading hout voor de 

kachel. Ze zijn zo arm. 

Een moeder en haar zoon. 

Op de video op de website 

zie en hoor je hoe ze ons 

bedanken. Mulţumesc mult 

betekent Hartelijk dank. 

  
In totaal heeft Anatol 6 gezinnen een lading hout gegeven. 

Ik houd jullie op de hoogte van het project NIEUWE KACHEL en hoe het met het 

gezinnetje gaat. Anatol vindt dat dit gezinnetje in Petrovca geholpen moet worden 

en hij is vol moed dit schrijnende leed te verzachten. Het meest om de kinderen.  


