
Beste allemaal, 
Zoals beloofd zou ik jullie een verslag sturen van de online ontmoeting van dinsdag 12 mei. 
In dit verslag zal ik puntsgewijs de relevante acties/informatie behandelen.  
 
Allereerst wil ik jullie bedanken voor de aangename eerste kennismaking als nieuwe 
consulent met de gemeenten in Brabant. Ik sta te popelen om jullie de komende jaren bij te 
staan in het Diaconaat en bij de ZWO-activiteiten. 
 

- Een belangrijk deel van deze ontmoeting ging over de coronacrisis: wat betekent de 
crisis voor de mensen in Moldavië en het werk van de partners die wij steunen. 
Onderaan dit verslag vindt u een korte update van elke partner, geschreven door de 
relatiebeheerder die de relaties met Moldavië onderhoudt Martin Teunissen. 
Daarnaast is Moldavië ook onderdeel van de campagne ´help een stille coronaramp 
voorkomen´. Meer informatie en recente updates over de situatie vindt u hier. Deze 
kunt u ook gebruiken in de communicatie naar gemeenteleden. Zelf was ik er onder 
de indruk van dit verhaal over Home Care. 
 

- Een andere manier om gemeenteleden te betrekken bij de coronacrisis in Moldavië 
kan zijn door ze te wijzen op de uitzending van EO metterdaad van 9 mei waarin er 
aandacht wordt besteed aan de coronacrisis in Moldavië. De uitzending kunt u hier 
terugkijken. 
 

- In tijden van corona kan het met alle maatregelen best ingewikkeld zijn om het werk 
van de diaconie en zwo-commissie door te zetten, gelukkig lukt het de aanwezigen 
aardig om online te vergaderen en zijn veel van de kerkdiensten ook online te 
bekijken. Nu de collectezak niet meer elke zondag rond gaat zijn er andere manieren 
om ook gemeenteleden op dit gebied betrokken te houden. Collectetips vindt u hier 
 

- Tijdens het gesprek werden diverse initiatieven genoemd om geld in te zamelen voor 
Moldavië, de verkoop van wijn en een pinksterspeurtocht. Bij Kerk in Actie hebben 
we de afgelopen tijd hard nagedacht over diaconale acties in tijden van corona: 
wellicht kan dit u verder helpen. De vijf ´coronaproof’ acties vindt u hier 
 

- Misschien wel de belangrijkste conclusie van dit gesprek was dat we meer behoefte 
hebben om als gemeenten samen te komen en ik sluit me daar heel graag bij aan. Ik 
ga de komende tijd nadenken over de planning voor de korte en lange termijn op het 
gebied van acties, gemeentereizen enz voor de samenwerking Brabant voor 
Moldavie en ga in juni een nieuwe online ontmoeting plannen.  
 

- Komende tijd zal ik u bellen om eens wat langer kennis te maken en te horen wat er 
allemaal in Brabant speelt zodat ik u nog beter kan helpen!  
 

- Ook zullen we meer updates gaan delen op de website Brabant voor Moldavië die 
weer als input kunnen dienen naar de gemeente toe. U kunt zich op de pagina 
https://www.kerkinactie.nl/projecten/brabant-voor-moldavie rechtsboven aanmelden 
voor updates. Mocht u hier zoekend in zijn: bel of mail me gerust.  

https://www.kerkinactie.nl/actueel/2020/03/de-impact-van-de-coronacrisis-in-oost-europa
https://www.kerkinactie.nl/actueel/2020/05/corona-in-moldavie-een-theelepel-zout-als-dank-voor-een-bezoek?fbclid=IwAR0VzVhA2Vn6nSsFFWv1vKG0lvkDfGvndEYDk8Jpxtj16s58qhnqA9M6bsE
https://www.npostart.nl/eo-metterdaad/09-05-2020/VPWON_1319792
https://www.kerkinactie.nl/kom-in-actie/alternatief-collecteren
https://www.kerkinactie.nl/actueel/2020/05/vijf-ideeen-om-in-actie-te-komen-help-een-stille-coronaramp-voorkomen
https://www.kerkinactie.nl/projecten/brabant-voor-moldavie


 
- Omdat deze online ontmoetingen een pilot waren, zijn we heel benieuwd wat jullie 

ervan vonden. Wat is je bijgebleven? Wat miste je? Is het voor herhaling vatbaar, of 
zou het een (iets) andere vorm moeten krijgen? Een mailtje met commentaar wordt 
zeer gewaardeerd. 
 

- Tijdens de online ontmoeting baden we samen met Igor uit Moldavië. We baden dit 
gebed:  

God, 
 

Tussen alle onzekerheden in ons leven 
Roepen we tot u om steun. 

Geef ons kracht om angst te overwinnen 
Geef ons liefde om op nieuwe manieren samen te zijn  

En creativiteit om voor anderen verschil te maken. 
 

We denken aan de mensen in Moldavië 
Waar de zorg zoveel minder vraag aankan 

Mensen zo weinig reserves hebben, zowel fysiek als emotioneel 
Isolement in alle kwetsbaarheid een andere betekenis krijgt  

God steun de Moldaviërs, wees met hen en geef hen vertrouwen 
Wij zijn met hen, help hen te ervaren dat ze niet alleen zijn, maar omringd door Uw liefde.  

 
Leer ons vandaag allemaal op een nieuwe wijze kijken 

Ontdekken dat we ook op 1,5 meter dichtbij elkaar kunnen zijn. 
Door het geloof, de hoop en de liefde die U ons voorleefde 

Zijn we samen en steunen we elkaar 
Hier, thuis en in Moldavië. 

Dat bidden en geloven we, in Uw naam. 
  

Amen 
 
Hoe gaat het met de partners in Moldavië in tijden van corona? 
In Moldavië blijkt uit de officiële cijfers dat het aantal besmettingen en het aantal mensen dat 
overleden is aan corona relatief laag is. Maar het is erg de vraag of de cijfers accuraat zijn. 
Nog belangrijker is, dat de overheid in Moldavië een zeer strenge lockdown heeft 
afgekondigd waardoor mensen tot half mei met een zeer streng regime te maken hadden. 
Mensen mochten niet over straat, alleen als ze konden bewijzen dat ze een geldige reden 
hadden. Op supermarkten, en apotheken na waren de winkels dicht. En ook de markten. De 
markten zijn in dorpen nu juist de plek waar veel mensen betaalbaar hun voedsel konden 
kopen. De prijzen zijn in korte tijd enorm gestegen, waardoor arme mensen te weinig 
voedsel kunnen kopen. Daarnaast zijn beschermende materialen voor 
gezondheidspersoneel moeilijk te verkrijgen. Alhoewel er geen officiële cijfers over zijn, 
horen ze wel veel berichten over dat mensen hun baan zijn verloren, verplicht met vakantie 
worden gestuurd of hun salaris niet krijgen.  
 



Vanuit de samenwerking Brabant voor Moldavië worden er vier Kerk in Actie partners 
ondersteund.  
 
Bethania 
 
Bethania heeft twee centra voor kinderen en twee centra voor ouderen. Deze moesten 
vanwege de lockdown sluiten. Dat betekent dat de kinderen niet naar school gaan en niet 
naar het dagcentrum komen. De medewerkers van Bethania bezoeken de meest kwetsbare 
kinderen. De leraren begeleiden de kinderen. Dat is hard nodig, want het onderwijs van de 
scholen in nu online, maar veel kinderen in de dorpen hebben geen computers of internet. 
Betania focust nu in hun hulp vooral op de eerste levensbehoeften; voedsel en medicijnen. 
Igor vertelt dat de ouderen het zwaarst getroffen zijn. Veel ouderen zijn nu nog meer dan 
anders verstoken van hulp. Igor vertelt dat zij bij een oudere dame op bezoek gingen die 
bleek alleen nog droog brood, water en thee te hebben. De vrouw moest huilen toen ze een 
voedselpakket van hen kreeg. Bethania ondersteunt dus in deze tijd de mensen die normaal 
naar het dagcentrum komen. Nu met hulp thuis en nog meer gericht op de eerste 
levensbehoefte.  
 
Igor vertelt daarnaast dat hij ook veel goede initiatieven ziet in de samenleving. 
Ondernemers die artsen ondersteunen, mensen die geld of voedsel inzamelen voor armen. " 
God werkt door mensen heen. God houdt van ons en niets kan ons scheiden van Gods 
liefde, ook deze crisis niet." 
 
Youth For Christ 
 
Youth for Christ ondersteunt 40 kerkelijke gemeenten met het opzetten en draaien van een 
dagcentrum voor kinderen. Dit is een plek waar de kinderen na school naar toe komen en 
waar ze eten, huiswerk kunnen maken, spelletjes kunnen doen en waar er aandacht voor 
hen is. Dat zijn de meest kwetsbare kinderen; vaak zijn één of beide ouders in het 
buitenland of hebben ze ouders die niet goed voor hen kunnen zorgen. Youth for Christ 
maakt zich zorgen om deze kinderen. De kinderen zijn nu thuis en dat is een plek waar ze 
normaal gesproken onvoldoende veiligheid ervaren. De medewerkers van de dagcentra 
zoeken nu de kinderen thuis op. Zij koken voor de kinderen en de families en brengen het 
eten thuis. Het lijkt er op dat vanaf 15 mei ze wel weer kleinschalig mogen beginnen, maar 
lang niet alle gebouwen zijn geschikt om te zorgen dat er voldoende afstand gehouden kan 
worden. Ze zijn nu volop bezig om naar alternatieven te zoeken.  
 
HomeCare 
 
De organisatie HomeCare geeft thuiszorg aan mensen die ernstig ziek zijn, veelal aan 
mensen in de laatste levensfase. Voor HomeCare zijn de afgelopen maanden erg zwaar 
geweest. De situatie van de patiënten is in de afgelopen maanden zwaarder geworden. Door 
de hoge prijzen en omdat hulp van familie door de lockdown vaak niet gegeven kon worden, 
sterven er ouderen aan ondervoeding. HomeCare moet dus veel meer inzetten op het 
uitdelen van voedselpakketten. Daarnaast is het werk voor de verpleegkundigen zwaarder 
geworden. Ze moeten zich na ieder bezoek omkleden en ontsmetten. Beschermende 



middelen zijn moeilijk te verkrijgen en enkele verpleegkundigen zijn dan ook besmet geraakt. 
Hiervoor lag er nog meer druk op de organisatie. Tamara, de directrice vertelde dat zij het 
erg zwaar had en dat ze heel veel moeilijke situaties tegenkwam waar ze meer hulp zou 
willen bieden dan mogelijk is. Kerk in Actie heeft besloten 20.000 euro extra ter beschikking 
te stellen voor voedselpakketten, ontsmettingsmiddelen, beschermende middelen en voor 
ondersteuning van de verpleegkundigen.  
 
Moldovan Christian Aid 
 
Moldovan Christian Aid heeft een groot programma waarin ze kinderen en jongeren 
motiveren om voor ouderen in hun dorp te zorgen. In een aantal dorpen loopt dat 
programma heel goed. MCA wilde in 2020 in nieuwe dorpen met dit programma starten. Nu 
het niet mogelijk is om trainingen te geven en een summer school voor deze jongeren te 
organiseren hebben ze moeten besluiten om dit uit te stellen tot volgend jaar. Het geld dat 
ze daarvoor zouden gebruiken, wordt nu ingezet om ondersteuning te geven aan de 
ouderen. Een aantal volwassen kerkleden in deze dorpen zorgen dat de ouderen eten 
krijgen en zaken als zeep en medicijnen.  
 
De organisaties hebben zich dus aangepast aan de huidige situatie. In een arm land als 
Moldavië is er geen overheid die voldoende kan zorgen voor de meest kwetsbaren. Gelukkig 
dat onze partners dit wel kunnen doen.  
 


