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Nieuwsbrief 3-7-2017

Red dagcentrum Sunrise 
Een groot succes!

 
Zoals jullie allemaal vast en zeker weten heeft de laatste maanden in het teken gestaan van de actie 'Red

dagcentrum Sunrise!' Met man en macht is er met veel succes aan deze actie gewerkt. Er was een

benefietavond, een week lang bezoek van Veronica en Catea uit Moldavië, de wijnen actie, een veiling en nog

veel meer initiatieven.

In deze nieuwsbrief vind u o.a. een overzicht van alle activiteiten rondom deze actie en natuurlijk nog heel veel

meer.
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Graag beginnen wij met een bedankje aan iedereen die heeft meegeholpen en bijgedragen om dagcentrum

Sunrise van sluiting te behoeden!

Huidige stand van zaken
 

Er is het afgelopen jaar hard gewerkt aan het inzamelen van middelen om de deuren van dagcentrum

Sunrise open te houden. Sunrise ondersteund 250 ouderen in hun broodnodige algemene dagelijkse

levensbehoeften. Voor vele van deze ouderen is het dagcentrum een lichtpuntje in hun leven.

We zijn dan ook zeer verheugd te kunnen mededelen dat dit harde werken zijn vruchten afwerpt:

Hadden we een jaar geleden nog 63 adopties van opa's en oma's; nu zijn dit er 113.

Vielen er een jaar geleden nog grote sponsoren van het project weg; inmiddels is er al weer een

binnengehaald.

De wijn verkoop heeft een mooi bedrag binnengehaald.

Los van de adopties en de opbrengst van de wijn is vanaf maart ook nog eens € 2.680,= gestort in de

vorm van eenmalige giften/donaties.

Ondanks dat dit resultaat de toekomst in een stuk veelbelovender daglicht zet hebben we uw doorlopende steun

hard nodig. Ook zijn we nog steeds opzoek naar nieuwe sponsoren voor de prachtige projecten die SOM in

Moldavië ondersteund.

Een greep uit onze doelen die nog meer hulp/donoren behoeven:

We hebben nu een geweldig mooi aantal van 113 adopties; we streven echter naar 275 adopties.

Er komt een tweede wijn actie aan in december 2017

Erwin Vrensen is een actie gestart voor een (hoog nodige) andere auto voor het thuiszorgteam. Deze

actie heeft tot en met de giften van vandaag een bedrag van €1032,50 opgeleverd. Het doel is €

9000,= bij elkaar te brengen voor de benodigde auto.

Kortom: We zijn op de goede weg maar rustig achterover leunen kan nog niet! Hierbij nogmaals hartelijk



dank voor ieder zijn steun maar ook het verzoek om ons te blijven steunen en de bekendheid van SOM

en de projecten in Moldavië te blijven verspreiden.

Hoog bezoek uit Moldavië! door Harmke Nijhof

In maart bezochten Veronica en Catea Nederland.

Het bezoek duurde een week en was gevuld met fondsenwervende bezoeken, de benefietavond en een

vrijwilligersdag. Maar tussen al het harde werken was er af en toe tijd voor een toeristisch uitstapje. Harmke

Nijhof trok in de week op met Veronica en Catea en verteld hieronder haar verhaal.

De tijd dat Veronica en Catea hier in Nederland waren heb ik als heel bijzonder en inspirerend ervaren. Het zal

ook zeker de verhoudingen nog beter maken. Naast alle bezoeken die ze brachten aan verschillende instellingen

en het werven van fondsen hebben zij een goede indruk gekregen hoe wij leven en waar wij ons mee bezig

houden.   

        

Gerbert en ik zijn met de dames de tweede dag van hun bezoek naar Den Haag geweest. Voor Veronica en

Catea behoorlijk intensief, wat een indrukken kregen ze te verwerken! Gelukkig was het mooi weer hadden we

genoeg rustmomenten tussen de bezienswaardigheden door om even op adem te komen. Ze hebben enorm

genoten van de uitbundig bloeiende crocussen op het Lange Voorhout, en lunchen op het strand in de eerste

lentezon. In de avond hadden we bij Jan een heerlijk diner met Jan en Henk, de mannen van “helping hand

Moldova”. Het was een warm en hartelijk samenzijn.

De week daarop, op donderdag, brachten Veronica en Catja tussen de middag een kort bezoekje aan de

afdeling Erfgoed van de gemeente ‘s-Hertogenbosch, mijn werk. Wij hebben de afgelopen jaren twee keer een

veiling voor het ouderenproject in Straseni gehouden. Het was leuk dat ze nu een aantal van mijn collega’s en

vrijwilligers konden ontmoeten. Tevens werd de situatie van de ouderen in Moldavië toegelicht en werden vragen

beantwoord. Dit maakte dat het verhaal van de ouderen daar nog tastbaarder  en indrukwekkender werd voor de

toehoorders.

Aan het eind van de volgende dag brachten we ( Veronica, Catea mijn man Eddie en ik) een bezoek aan de



Vincentiusvereniging in ’s-Hertogenbosch. Van hen kreeg de Stichting Ouderenzorg Moldavië al verschillende

malen een geldbedrag afkomstig van de opbrengst van de boekenbeurs die elk jaar het laatste weekend van

januari gehouden wordt. De doelstelling van de Vincentius boekenbeurs is dat alleen goede doelen (projecten)

buiten Europa gesteund worden maar Moldavië is hier een uitzondering op vanwege het feit dat Eddie vrijwilliger

is bij de Vincentius en hij dit project bij het bestuur heeft voorgedragen. Het ouderenproject in Straseni heeft wel

een bijzonder plekje in het hart van de Vincentius weten te veroveren! Dat bleek ook wel toen na een welkom

door een aantal mensen van het bestuur er een cheque van 500,- euro aan Veronica werd overhandigd! Ook

werd geadviseerd dat het bestuur van de SOM dit jaar weer een aanvraag voor een gift moet indienen (iets wat

anders maar één keer in de zoveel tijd kan). Na een rondje door de kringloopwinkel werd er ook geopperd dat

àls er in Straseni behoefte bestond aan bijvoorbeeld potten, pannen, electronische apparatuur enz. ze dit aan mij

konden laten weten en dat ze deze spullen voor ze apart wilden houden. Naast de boekenbeurs heeft de

Vincentius ook een sociaal restaurant, want ook hier in ‘s-Hertogenbosch zijn er mensen die armoede lijden, als

is het van een heel andere orde dan in Moldavië maar toch. De arme mensen kunnen hier voor een gering

bedrag een warme maaltijd krijgen. Gesproken is met de vrouwelijke koks van de Vincentius en onze dames, dat

leverde een aardig gesprek op. Verhelderend in ieder geval, de Bossche vrouwen uit de keuken van het sociaal

restaurant waren èrg onder de indruk van Veronica’s verhalen en over het sociaal restaurant in Straseni. In het

“boekenhok” waar alle gedoneerde boeken binnenkomen en op rubriek gesorteerd worden, mochten  de dames

zoveel engelse boeken meenemen als ze maar wilden. Een goed gevulde boodschappentas als resultaat. Na

een heleboel handdrukken en dikke zoenen weer verder.

De kroon op het bezoek van Veronica en Catea was toch wel de benefietavond. Een geweldige warme

bijeenkomst met veel muziek, foto’s, films, een bezielde presentator èn wethouder! Heerlijke hapjes en

uitstekende wijn. Veel uitwisselingen van verhalen van enthousiaste vrijwilligers, leuke ontmoetingen en een

stralende Veronica en Catea als middelpunt! Dat het ook nog een geweldig bedrag heeft opgeleverd is zeker zo

fijn!

Wat ik al schreef, een bijzondere en inspirerende dagen. Mooi dat ik de gelegenheid heb gekregen om Veronica

en Catea op een andere manier te leren kennen, vriendschappelijk en vertrouwd.

Ik vond het heel fijn een klein onderdeeltje te mogen uitmaken van zo’n groep fijne enthousiaste mensen met

een warm hart voor de hulpbehoevende ouderen in Moldavië.

Wordt vervolgd!

 



Wijn actie

De wijn actie is inmiddels afgerond. De verkoop van de heerlijke Moldavische Purcari wijnen heeft meer dan

€3000,- opgeleverd. 

Interesse in deze heerlijke wijnen voor tijdens de feestelijke december maand?

Geef je dan nu alvast op voor de 'december wijn actie' via: info@ouderenzorgmoldavie.nl

Noot: Onze excuses voor de late levering van de wijn (later dan gepland).Er waren leveringsproblemen waardoor

het transport in Moldavië vertraagd was.

 door Jan Nouwens

 
Eén van onze doorgewinterde vrijwilligers, Jan Nouwens, nam Veronica en Catea samen met Gert Verhoef mee

naar Amsterdam; een dagje cultuur snuiven.

Mijn bijdrage aan het benefiet-festijn, als ik de totale inspanning van het bezoek van Veronica en Catea zo mag

noemen, bestond uit een dagje op stap met de beide vrouwen en Gert naar Amsterdam. Niet gek natuurlijk.

mailto:info@ouderenzorgmoldavie.nl?subject=December%20Wijn%20actie&body=Beste%20SOM%20vrijwilliger%2C%0A%0AVia%20deze%20mail%20wil%20ik%20mijn%20interesse%20laten%20blijken%20voor%20de%20'December%20wijn%20actie'.%20Mijn%20precieze%20bestelling%20zal%20ik%20begin%20oktober%20doorgeven.%20Graag%20ontvang%20ik%20tegen%20die%20tijd%20een%20herinneringsmail%20van%20jullie.%0A%0AHartelijke%20groet%2C%0A


                                         
Met hen Welmoed (vrijwilliger) bezocht en op stap dwars door de stad, naar grachten, de Dam, de Nieuwe Kerk

en het Paleis. En op weg de climax van de dag, de rondvaart, een broodje en de Bijenkorf.

Uiteraard was er een tekort aan tijd maar gelukkig was er wel genoeg ruimte om tussen technische vragen over

het Sunrisegebouw door, na te praten over hun indrukken van Amsterdam; op het schokkende af…. het massaal

shoppende publiek, de drukte op straat, de overdaad…..

Met z'n alle hebben we diezelfde week ook mogen genieten van de benefietavond. Mij trof de prettige mix

kwaliteit van het programma, echt goed en het ernstige van ons gezamenlijk project.

Ondertussen probeer ik mijn eigen steentje bij te dragen door via Marktplaats spullen van verschillende

aanbieders voor het project te gelde te maken. Na een paar weken toch al 125 euro-tjes!

Benefietavond; Wervelend en Wervend!

 
‘Op zaterdagavond 18 maart heeft onze benefietavond plaatsgevonden met als onderwerp 'Red dagcentrum

Sunrise!’. Dankzij vele bijdragen, onder andere door de gemeente Culemborg, heeft de avond ruim

€10.000 opgebracht! De avond was de afsluiting van het fondwervingsbezoek van de directrice, Veronica

Timbalari, van Sunrise uit Moldavië aan Nederland.



 

De avond was zo succesvol dat er zelf publiciteit was in de lokale media; de Culemborgse Courant:

Veel bijdragen voor Stichting Ouderenfonds Moldavië

20-03-2017, 09:22 | Van de redactie

CULEMBORG Zaterdag werd een avond gehouden in de Gelderlandfabriek door Stichting Ouderenzorg Moldavië

(uit Culemborg) ten bate van het ouderendagcentrum Sunrise in de plaats Straseni, Moldavië.

De avond was de afsluiting van het fondwervingsbezoek van de directrice, Veronica Timbalari, van Sunrise uit

Moldavië aan Nederland. Dit dagcentrum ondersteunt al 15 jaar ouderen in het armste land van Europa bij een

menswaardige oude dag. Zo'n 270 bejaarden maken gebruik van dit dagcentrum.

Als gevolg van het wegvallen van enkele fondsen dreigt aan het eind van 2017 Sunrise haar deuren te moeten

sluiten. Hierdoor vervallen deze bejaarden terug in hun isolement, honger en vervuiling.

In 90 seconden wordt dit duidelijk in: https://www.youtube.com/watch?v=2tmvtuPU5ow

De avond was met medewerking van de volgende artiesten: Peer de Graaf, Martin Oei, Theo Pieterse, Joia Rath,

Wereldkoor Haarlem, Nur Dabagh. De volgende sponsoren hebben dit mogelijk gemaakt:

De Gelderlandfabriek, Restaurant Una Volta, Stadsboerderij Caetshage en vele particulieren.

De zaal was uitverkocht en het werd een prachtige avond, met veel informatie van directrice Timbalari en

Stichting Ouderenzorg Moldavië, maar vooral veel mooie muziek en sfeer. Verder werd ook de nodige

Moldavische wijn verkocht (nog steeds te bestellen op www.ouderenzorgmoldavie.nl)

Mede dankzij de gift van gemeente Culemborg aangeboden door wethouder Faoud Sidali (4000 euro uit het

BIDOC fonds) heeft de avond ruim 10.000 euro opgeleverd ten behoeve van Sunrise.

De presentatoren brengen een toost uit op het welslagen van deze actie.

Theo van Dam - Culemborg



Wereldkoor Haarlem in actie.

Theo van Dam - Culemborg

Wilt u meer weten over dagcentrum Sunrise en de aanleiding voor deze benefiet avond? Klik dan op deze link.

 

Grote dankbaarheid gaat uit naar de volgende mensen en bedrijven:

De avond was een daverend succes mede door de medewerking van de volgende artiesten:

Peer de Graaf

Martin Oei

Theo Pieterse

Joia Rath

Wereldkoor Haarlem

Nur Dabagh

 

De volgende sponsoren hebben deze geweldige avond mogelijk gemaakt:

De Gelderlandfabriek

Restaurant Una Volta

Stadboerderij Caetshage

Bloem Bloem

En vele particulieren

Bezoek aan Hattem door Berthe, Bas en Tineke

 

http://%20https://www.youtube.com/watch?v=2tmvtuPU5ow


Op zaterdag 11 maart hebben Bas en ik Catea en Veronica opgehaald in het Zonnelicht in Den Bosch. De plek

waar alles begon met het contact van Vanja met Annet en Basjan. Vanja was destijds peuterleidster van onze

kleinzonen. De sfeer op deze eerste “werkdag” van Veronica en Catea was als bij het weerzien van veel ‘oude

bekenden’ . Enthousiast en onderhoudend om al deze gemotiveerde mensen voor de ouderenzorg weer te

ontmoeten.

Op weg naar Hattem verbaasde Katja zich over de schuine daken en de verzorgde omgeving. Zo anders als in

Moldavië.

Hattum

Nadat Catea en Veronica zich bij Tineke hadden geïnstalleerd, liepen we naar ons gezamenlijke diner bij Berthe

en Bas. Deze kleine wandeling voor het avondeten was goed om de drukte even te laten bezinken en wat frisse

lucht in te ademen. En tot onze verrassing spotte Catea onderweg twee reeën. Dat ze daarvoor naar Hattem

moesten reizen. In Moldavië hadden ze nog nooit reeën ’in het wild’gezien.

De volgende ochtend stond een kerkbezoek aan de Emmaüskerk op het programma. Het bezoek uit Moldavië

werd verwacht en Veronica en Katja werden in het Engels zeer hartelijk welkom geheten. De predikant gaf zelfs

nog een uitleg in het Engels over het thema van de dienst. Tijdens de collecte werd een kort filmpje over het

project vertoond. Onder de koffie na afloop van de kerkdienst vertelde Veronica over de situatie van bejaarden in

Moldavië. Er was veel belangstelling voor haar verhaal en zij werd spontaan toegezongen ter ere van haar

verjaardag. Dat vond zij wel uniek, “ik ben nog nooit toegezongen in een kerk”, vertelde ze. Dat protestantse

kerkdiensten heel anders verlopen dan kerkdiensten in de Russisch Orthodoxe kerk voor hen ook bijzonder. De

diaconie van de Protestantse kerk van Hattem heeft onze oproep om financiële steun bijzonder serieus

genomen. Zij deden een dringend beroep op de leden om te het project te steunen en de opbrengst van de

soberheidsactie tijdens de veertigdagentijd wordt bestemd voor het project.

Na afloop van de dienst maakten we een wandeling door Hatten en lunchten bij de molen ter plaatsen.

In de middag was er opnieuw een presentatie voor vrienden en bekenden uit Hattem. De wijnproeverij genoot



uitstekende belangstelling en er is het nodige verkocht,

Maandag bracht Tineke onze Moldavische gasten naar Utrecht. Waar zij een kennismakingsbezoek brachten aan

Kerk in Actie, het diaconaal centrum van de Protestantse Kerken in Nederland.  Kerk in Actie ondersteunt ook

projecten voor ouderen in Moldavië. Het was goed om kennis te nemen van elkaars werk. Mirjam Nagtegaal de

portefeuillehouder van o.a. Moldavie was zeer geïnteresseerd en onder de indruk van de omvang van ons project

in Straseni. Zij kon helaas geen financiële toezeggingen doen vanwege al aangegane verplichtingen, maar stond

open voor verder contact.

Terug in Hattem kijken we terug op een geslaagd bezoek en slaken een zucht van verlichting nu we niet meer in

het Engels hoeven te communiceren.

Een geweldig initiatief van de 
Moriahoeve in Woudenberg

 

Vorig jaar september zijn 2 medewerkers van de Moriahoeve naar Moldavië geweest om er 3 weken te werken in

de ouderenzorg. Ze realisserde zich dat het voorde ouderen daar een dagelijkse strijd is 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. 

 

Deze medewerkers werken als verzorgende bij de Moriahoeve een woonzorgboerderij voor dementerenden. Daar

doen ze hun best doen om de ouderen een goed en onbezorgd leven te geven.

 

Toen ze terug kwamen ui Moldavië hebben ze het plan gemaakt om met het gezamenlijk personeel maandelijks

een bijdragen te storten om de ouderen in Straseni Moldavië een steuntje in de rug te geven. Dit is een project

geworden van de hele Moriahoeve en ze sponsoren daarme 2 ouderen in Moldavië.

 

Stichting Ouderenzorg Moldavië (SOM) coördineert deze giften daarvan gaat 100% belangeloos naar deze

ouderen.

 

14 maart jl. kreeg de Moriahoeve bezoek uit Moldavië. De directrice, Veronica Timbalari en Ecatarina  Bulicanu,

waren in Nederland voor landelijke Fondswerving en kwamen langs om het personeel en de ouderen van de



Moriahoeve te ontmoeten.        

 

Stichting Ouderenzorg Moldavië wil de Moriahoeve ontzettend bedanken voor hun mooie initiatief en goede

steun!

Nieuwe ontwikkelingen door Pieternel Dekkers
 

De gereformeerde kerk 'de Hoeksteen' te Dussen-Meeuwen gaat drie jaar lang het project volgen.

Middels collecten in de kerk en met de opbrengst van sociale activiteiten zoals bijv. een

lentemarkt, een boekenmarkt, zullen zij het project financieel ondersteunen. Wij zijn samen met

een ander project uit India uit gekozen. Zij hebben al twee keer eerder voor de ouderen in Straseni

gecollecteerd en dat was een heel mooi bedrag!

Koning Willem 1 College (KW1C) in Den Bosch heeft een aanvraag gedaan voor de mogelijkheid van het plaatsen

van stagiaires. De stagiaires zijn 3e jr verpleegkundigen in de leeftijd 19-20 jaar die een buitenlandstage mogen

doen van 10 weken. Het betreft 3-4 studenten.

Er is ook een mogelijkheid om de community week van de 1e jaars studenten in de leeftijd van 16-17 jaar in de

maand mei in Moldavië te laten plaats vinden.

Deze groep studenten zullen samen met een begeleider 1 week kunnen verblijven.

Op dit moment is er een oriënterend gesprek geweest en zeker de 3e jaars studenten verpleegkunde zijn

interessant voor Rainbow het verzorgingshuis en dagopvang Sunrise!

Bezoek van Veronica, Catia en Pieternel aan woonzorgcentrum Nieuwehage te Den Bosch met de

geestelijk verzorger Alice Bremmer.

Tijdens haar kerkdiensten op vrijdag -in de zes weken tot Pasen en met Pasen- in de huizen

Nieuwehage en Noorderkroon, zijn de opbrengsten van de collecte voor het project bestemd.

Het ontspannen, informele bezoek was vooral gericht op kennismaking en ontmoeting. Alice heeft

ons het huis laten zien. We hebben kort met enkele medewerkers gesproken en ter afscheid kregen

zij een boek met illustraties rondom feestdagen, jaargetijden en Nederlandse taferelen mee.

Veronica en Catia was het vooral op gevallen dat de huizen zo ontzettend groot waren, een



centrale keuken/restaurant in de aankomst hal en de vele kleine keukenblokken per afdeling.

Internationale Bouw Orde, IBO-Nederland heeft al 5 jaar het project in hun programma boekje -vrijwilligerswerk

in het buitenland- opgenomen.

1 x twee weken in juli en 1 x twee weken in augustus zijn bestemd voor het IBO en via hun site melden

vrijwilligers zich aan.

In het eerste ontmoetingsgesprek met Veronica, Catia en het IBO kwam een nieuw initiatief naar voren.

Het betreft een nieuwe doelgroep, de 50+ groep die de mouwen willen oprollen. Hierover gaan we in gesprek

met elkaar.

Daarnaast heeft het IBO het project voorgedragen aan het NKC, de Nederlandse KampeerClub die op zoek zijn

naar sociale projecten in het buitenland en deze te verbinden aan hun groepsreizen. En ook hierover zijn we

enthousiast met elkaar in gesprek!  

 

Heeft u vragen, opmerking of ideeën naar aanleiding van deze nieuwsbrief mail dan naar:

ouderenzorgmoldavie@gmail.com

Ontvangt u deze nieuwsbrief liever niet?

Afmelden kan door middel van het sturen van een mail naar ouderenzorgmoldavie@gmail.com
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