
Een menswaardige
oude dag...
Dat willen we toch allemaal?

Moldavië, een ontwricht land

Door de hoge werkloosheid, lage lonen en slechte pen
sioenen verlaten veel jongvolwassenen in Moldavië hun 
thuisland. Veel bejaarde inwoners leven hierdoor zonder 
de zorg van hun kinderen. Daarnaast kent Moldavië geen 
sociale voorzieningen, zoals bejaarden en verzorging  
te huizen. Hun pensioen is niet toereikend voor de dage
lijkse behoefte aan voedsel en warmte. Vaak hebben zij 
geen toegang tot drinkwater of medische zorg en er zijn 
nauwelijks sanitaire voorzieningen. De huizen zijn slecht 
geïsoleerd, terwijl de temperatuur in de winter wel kan 
dalen tot 35º C. Door al deze omstandigheden is de 
gemiddelde levensverwachting met meer dan vijf jaar 
gedaald. Stichting Ouderenzorg Moldavië (SOM) onder
steunt bejaarden in deze barre omstandigheden.

Naast het dagcentrum verzorgt SOM nog andere projecten 
in Straseni:
• Het Rainbow verpleeghuis, woonzorgvoorziening voor  

20 bejaarden
• Thuiszorg, wekelijks huisbezoek van 80 bejaarden in 

omliggende dorpen
• Vakantiewoningen, inkomstenverwerving voor de 

projecten en bezoekmogelijkheden voor donateurs en 
vrijwilligers: www.castaniamoldova.com

Stichting Ouderenzorg Moldavië
Lodewijk van Deysselhof 23, 4103 WK Culemborg
www.ouderenzorgmoldavie.nl

IBAN: NL94.ABNA.0629.4174.15
BIC: ABNANL2A
KvK nr. 27.25.15.29
Uw donatie is als gift aftrekbaar.

Stichting Ouderenzorg 
Moldavië

Lodewijk van Deysselhof 23
4103 WK Culemborg Het Sunrise centrum wordt gesteund door 

Max Maakt Mogelijk en Wilde Ganzen.

SOM 2016_Folder_3slag A4.indd   1 21-06-16   12:21



Ouderen in Moldavië slijten hun oude dag  
vaak in mensonterende omstandigheden.

Een ontmoeting

“Het was een vroege decemberochtend. Koud, zelfs 
met mijn 2 warme truien en een zware winterjas. Toen 
de deur openging naar de vuile flat, wist ik niet wat me 
te wachten stond. Een weerzinwekkende geur in een 
donkere vrijwel lege kamer, en koud...

Ze zat in een hoek. Met haar lege, blinde ogen staarde 
ze me aan. Ze droeg een versleten jas en sjaal om zich 
warm te houden. Haar naam is Ekatarina. Ze is al 45 
jaar blind. Ekatarina woont alleen in de kleine kamer, 
zonder verwarming, enkel met een handvol rotte 
appels als voedsel. Haar blindheid is veroorzaakt door 
staar. Met een operatie van € 120,- zou ze weer kunnen 
zien, sinds 45 jaar...”

Stel, je bent gepensioneerd en er ontstaat een krediet  crisis: 
al je spaargeld is waardeloos geworden door torenhoge 
inflatie; de kosten voor levensonderhoud zijn vertienvou
digd; je pensioen is gedaald tot €15,- per maand. Dit is in 
een notendop het verhaal van vele ouderen in Moldavië, 
het armste land van Europa na het uiteenvallen van de 
Sovjetunie. Om deze ouderen een meer menselijk bestaan 
te geven is het Sunrise Dagcentrum in het landelijke stadje 
Straseni opgezet.

Het Sunrise Dagcentrum

Ruim 270 ouderen kunnen in het Sunrise Dagcentrum  
in Straseni terecht. Hier kunnen zij douchen, een warme 
maaltijd nuttigen en de was doen. Ook hebben zij hier 
toegang tot medische zorg. Verder kunnen ze hier gene ra
tie genoten ontmoeten en deelnemen aan allerlei activi
teiten als dagelijkse gymnastiek, Engelse les, handwerken, 
een schaakclub etc. Het centrum is toegankelijk voor alle 
ouderen die zorg nodig hebben, onafhankelijk van religie, 
ras of sexe. Er is veel aandacht voor een zorgzame en 
persoonlijke sfeer.

U kunt hier het verschil maken!

Help mee door een bejaarde uit Moldavië te ‘adopteren’. 
Hiermee waarborgt u voor hem of haar persoonlijke 
steun vanuit het Sunrise dagcentrum in Straseni, 
Moldavië. Voor € 25,- per maand kunnen wij ‘uw’ oudere 
ondersteuning bieden, verwarming tijdens de winter en 
medische zorg. 
Twee keer per jaar zenden we u een nieuwsbrief.  
Ook ontvangt u jaarlijks een persoonlijke kerstgroet 
gemaakt door de ouderen uit het Sunrise centrum. Op 
onze website publiceren we ieder jaar het jaarverslag, 
waarin verantwoording wordt afgelegd over de met uw 
giften bereikte resultaten. Het is zelfs mogelijk het 
Sunrise centrum te bezoeken. Aanmelden kan via de 
antwoordkaart of via www.ouderenzorgmoldavie.nl

Ik wil voor € 25,- per maand een 
oudere in Moldavië ondersteunen.

Ik betaal per:
❑ maand      ❑ kwartaal      ❑ half jaar      ❑ jaar

❑ Ik doe liever een eenmalige donatie van ___________

Betaalwijze
❑ Machtiging. Hierbij machtig ik Stichting  
Ouderenzorg Moldavië (SOM) om het bijbehorende 
sponsorbedrag tot wederopzegging van mijn  
bankrekening af te schrijven.

❑ Ik maak periodiek het sponsorbedrag over aan  
SOM op bankrekening NL94.ABNA.0629.4174.15

Naam:

Adres:

Postcode:

Plaats:

Telefoon:

Geb.datum:

Email:

Handtekening:

Bankrekening (IBAN) (alleen invullen bij ‘Machtiging’):

Ingangsdatum: 

Ja!

Uw donatie is als gift aftrekbaar.
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