
 

10-jarig bestaand 
dagcentrum ‘Sunrise’ 

Vier dit mee, en organiseer 
een gezellig sponsordiner 
‘voor 10’! 

Stichting Ouderenzorg Moldavië, kortweg SOM zet zich in voor ouderen in het armste land van Europa, 
Moldavië. Praktische ondersteuning voor een menswaardige oude dag. 

Stichting Ouderenzorg Moldavië 
Zomer 2013 Nieuwsbrief met bijdragen uit Moldavië 

Dagcentrum Sunr ise  
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Op 17 december bestaat ons 
dagcentrum ‘ Sunrise’ 10 jaar. 10 jaar 
worden zo’n 250 bejaarden gesteund 
middels het badhuis, de wasserette, een 
maaltijd, medische zorg en gewoon 
‘aandacht’. Reden voor feest, en een 
extra inspanning om deze onmisbare 
voorziening te ondersteunen. Lees meer in 
deze nieuwsbrief in ‘Diner voor 10’. 
 
Graag brengen wij u met deze 
nieuwsbrief weer op de hoogte van de 
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gebeurtenissen in Straseni 
en de activiteiten hier in 
Nederland. 
En bekijk zeker ook onze 
website: 
www.ouderenzorgmoldavië.nl 

Deze nieuwsbrief bevat een 
aantal bijdragen van onze 

Moldavische 
zusterorganisatie 

‘Neohumanist’. Daarnaast 
zijn de nederlandse 

activiteiten opgenomen. 

Inhoud: 
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Handen uit de mouwen voor 
vrijwilligers 
De afgelopen maanden zijn er alweer 
verschillende vrijwilligers naar Moldavië geweest 
om het team waar mogelijk bij te staan. Dat 
kunnen heel gerichte zaken zijn zoals trainingen 
maar ook  bijspringen bij de dagelijkse gang 
van zaken in zowel verpleeghuis, homecare en 
keuken. Dagelijks moeten er heel wat 
maaltijden klaar gemaakt worden voor zowel 
de dagbezoekers als de verpleeghuisbewoners 
en nu dan ook nog voor de deelnemers aan 
het project van MMM. Dan zijn extra handen 
toch heel erg welkom. 
In het verpleeghuis is men ook altijd blij met 
hulp. 2 Mensen die een 24-uursdienst draaien 
voor 20 bewoners zijn blij met de extra 
aandacht die er op die manier is voor de 
bewoners. 
Ook zijn er vrijwilligers die nieuwe 
handvaardigheden bijbrengen in het 
dagcentrum wat altijd weer een welkome 
afwisseling blijkt te zijn. Degenen die nog 
kunnen zijn graag met hun handen bezig en 
nieuwe technieken worden nog graag geleerd. 
Evenals vorig jaar zullen in de 
zomermaandenleerlingen van de Internationale 
BouwOrde (IBO) naar Straseni gaan om te 
klussen. Dit zal zowel in het centrum gebeuren 
als bij de ouderen thuis, zodat zij langer in hun 
huis kunnen blijven wonen. 
 

Nieuwe bedden 

Afgelopen maand zijn er nieuwe 
(2e hands) bedden en matrassen 

gearriveerd voor het verpleeghuis. 
Het betreft hier hoge, verstelbare 
bedden. Ze zijn geschonken door 

de de werkgevern van José 
Mandemakers en het 

Naarderheem uit Naarden. Een 
prachtige gift waar iedereen dan 

ook heel blij mee is. 
Niet alleen kunnen de ouderen 
die nu makkelijker in en uit bed 

komen, maar ook voor de 
verzorging is het een enorme 

verlichting bij hun zware taken. 
 

2e TV-verslag van MMM 
Onlangs heeft het Nederlandse programma Max 
Maakt Mogelijk een 2e verslag gemaakt van de 
thuiszorg in Straseni. Samen met directrice 
Veronica zijn er diverse ouderen thuis bezocht. 

Doel was om het resultaat van de wervingsactie 
in Moldavië te bekijken. 

Op de website www.ouderenzorgmoldavie.nl 
vindt u een link naar het programma, welke al is 
uitgezonden op Ned. 2. 

Een dagje vri j  voo r de IBO vri jwi l l iger s 
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Diner voor 10 

Tot slot willen wij u attent maken op het 
10-jarig bestaan van het dagcentrum 
Sunrise in december van dit jaar. Tijdens 
de vrijwilligersdag begin dit jaar is er 
flink gebrainstormd hoe we hier 
aandacht aan kunnen besteden en 
deze mijlpaal een feestelijk tintje 
kunnen geven. 

We zijn toen uitgekomen op de 
sponsoractie: Dinner for 10! 
Her en der in het land heeft het al 
aardig weerklank gevonden en graag 
willen wij u dan ook een ‘recept’ voor 
Dinner for 10 geven. Wellicht dat u in uw 
eigen omgeving hier ook aan mee wilt 
doen. 
 

Sponsordiners in Hattem 

Het allereerste sponsordiner is 

georganiseerd in Moldavië. In het 

dagcentrum is er een diner 

georganiseerd, waarmee de spits is 

afgebeten. 

In Hattem zijn ondertussen ook al 3 

sponsordiners georganiseerd. ‘Erg gezellig 

om te doen’, aldus Berthe. ‘Een mooie 

aanleiding om vrienden weer eens uit te 

nodigen, en ze zijn zeer geïnteresseerd 

voor de aanleiding van het diner’, vult 

Bas aan. ’10 gasten in 1 keer vond ik 

teveel, dus ik heb 2 etentjes 

georganiseerd’, aldus Tineke.  

Samen brachten deze diners al vele 

honderden euro’s op voor het 

dagcentrum ‘Sunrise’. 

 

Kortom, wat let u? Nodig vrienden uit 

voor een gezellig sponsordiner bij u thuis, 

en steun het dagcentrum! 

Actie 



 

 

 

Onze projecten in het kort 
In de plaats Straseni, Moldavië, heeft de NGO ’Neohumanist’ 3 projecten voor ouderen. 

• Dagcentrum Sunrise: Voor een maaltijd, badhuis, wasserette, sociale zorg en medische steun; 

• Verpleegtehuis Rainbow: Waar 20 ouderen wonen; 

• Thuiszorg: Ondersteunt wekelijks 40 
ouderen thuis. 

Stichting Ouderenzorg Moldavië steunt deze 

projecten vanuit Nederland. 

Stichting Ouderenzorg Moldavië (SOM) 

Voor veel ouderen in Moldavië is het 

dagelijks leven een strijd om te overleven. 

Het pensioen is niet toereikend voor de 

dagelijkse behoefte aan voedsel en 

verwarming. Vaak hebben ze geen toegang 

tot drinkwater of medische zorg en geen 

voorzieningen om de hygiëne te waarborgen. 

Velen leven in een sociaal isolement.  

Lodewijk van Deysselhof 23 
4103 WK, Culemborg 

Internet: www.ouderenzorgmoldavie.nl 
Mail: info@ouderenzorgmoldavie.nl 
Telefoon: 06-22667529 (Basjan) 

Bankrekening: 62.94.17.415 
T.n.v. Stichting Ouderenzorg Moldavië, Culemborg 

 

Onze uitgangspunten 
• SOM streeft ernaar dat ouderen waardig oud moeten kunnen worden 

• SOM gelooft in de verbondenheid van mensen, collectieve verantwoordelijkheid en 

wederzijdse steun 

• SOM stimuleert hierbij de actieve deelname van lokale burgers en overheid in Moldavië 

• SOM is niet verbonden aan enige politieke of religieuze organisatie 

• SOM respecteert de plaatselijke gebruiken, culturen en religies 

• SOM werkt transparant en zonder ‘strijkstok’ 

Uw donatie wordt voor 100% in Moldavië ingezet! 


