
 

Een nieuwe naam, een 
nieuwe nieuwsbrief 

Stichting Nhadam heet 
voortaan Stichting 
Ouderenzorg Moldavië 

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 
Winter 2012 Nieuwsbrief met bijdragen uit Moldavië 

Onze nieuwe naam, mij lpaal in ons bes taan. 
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Een nieuwe naam, die helder ons doel 

weergeeft; zorg voor ouderen in Moldavië. 

Op deze wijze hopen wij in één oogopslag 

helder te maken wat we doen. 

Nu onze stichtingsnaam (kortweg SOM) is 

aangepast is er ook met nieuw elan gewerkt 

aan een nieuwe website 

www.ouderenzorgmoldavië.nl en deze 

nieuwe layout van onze nieuwsbrief. We 
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hopen dat dit u bevalt. Mocht 

u vragen of suggesties 

hebben, schroom niet om ons 

te mailen via 

info@ouderenzorgmoldavië.nl 

Deze nieuwsbrief bevat een 
aantal bijdragen van onze 

Moldavische 
zusterorganisatie 

‘Neohumanist’. Daarnaast 
zijn de nederlandse 

activiteiten opgenomen. 

Inhoud: 
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1 oktober – Internationale 
Ouderen dag 
[Uit de Moldavische nieuwsbrief] De herfst wordt 

wel getypeerd door overvloed en een veelheid 

van kleuren. Zo verloopt ons leven: De 

kinderjaren zijn lief en onschuldig. De jeugd is vol 

hoop en liefde. De volwassenheid verwent ons 

met haar creatieve kracht. En dan de gouden 

jaren, die we elk jaar vieren op 1 oktober. Deze 

herfst van het leven, ook al brengt hij 

problemen mee, is vol van wijsheid, ervaring en 

warmte om door te geven aan de kinderen. 

Een reden voor de Stichting Neohumanist om 

een feestelijk concert te organiseren voor de 

ouderen. Onder de eregasten waren: de 

burgemeester van Straseni, Mw Valentina 

Casian, vertegenwoordigers van de firma 

Bioprotect: Marina Crijanovschi en Alina 

Zbanka, en de vertegenwoordiger van de firma 

Daac Hermes, Mw Svetlana Bulat. Het leven 

wordt gewoonlijk gemeten in jaren! Maar we 

zouden het meer moeten meten in goede 

daden, in wat we bereikt hebben in het leven, 

Belgische Televisie 

Voor het programma ’Banen 
zonder grenzen’. Hebben 3  

vrijwilligers dagelijkse activiteiten 
uitgevoerd in Straseni. De 

vrijwilligers oefenen in België 
hetzelfde beroep uit. Onder hen 

waren: verpleegkundigen, 
maatschappelijk werkers en een 

kok van het Belgische 
bejaardencentrum ‘Vincenthof’. 

Terwijl we samen met hen 
activiteiten van drie projecten 
uitvoerden merkten we dat er 
tussen het werk dat zij in België 
doen en wij in Moldavië zowel 
overeenkomsten als verschillen 

zijn. Binnenkort hopen we op onze 
website het resultaat van dit 

inspirerende verslag te mogen 
tonen. 

Nog meer televisie 
Het Nederlandse programma Max Maakt 
Mogelijk heeft een verslag gemaakt vanuit het 
ouderencentrum in Straseni. Samen met 
directrice Veronica zijn er diverse ouderen thuis 
bezocht. 

Doel van MMM is om geld in te zamelen voor de 
opzet van een nieuw thuiszorgproject. Deze 
wordt georganiseerd door Neohumanist. 

Op de website is een link te vinden naar het 
programma, welke al is uitgezonden op Ned. 2. 
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Vrijwilligers 
Vele vrijwilligers hebben de afgelopen 

maanden Straseni bezocht: 

• Vanja Kiseljak (oprichtster); De 

bejaarden en de staf waren heel blij 

Vanja te zien en met haar te praten. 

• Pieternel Dekkers en Marja van 

Rumpt verzorgden trainingen 

• Bas Dane gaf coaching en Martin 

Schrover maakte videoverslagen 

• Diverse IBO-vrijwilligers: Henk Koning 

en Teun Fiers, Peter Boer, Pytsje 

Wiegersma en Erik Smit, Ivo & Mariet 

Lamers 

• Peter Elfferich gaf o.a. gymles. 

Ontmoet de staf: Lefter Ion 

Geboren in 1963 in een boerengezin 

slaagde Ion in 1979 voor de middelbare 

school. Na het Medisch College begon 

Ion als ambulance-medewerker. Van 

1983 tot 1985 vervulde hij militaire dienst. 

Vanaf 1985 werkte ik in Straseni bij de 

afdeling spoedgevallen, van 1990 tot 

1991 als medisch assistent in de Pruncu 

gevangenis en van 2003 tot 2006 bij de 

politie van Straseni. Sinds 2006 werkt hij bij 

Neohumanist als medisch assistent in het 

Thuiszorg project. Ion heeft deelgenomen 

aan het militaire conflict in Transnistrië en 

is onderscheiden met het Crucia 

Comemorativa. Ion is getrouwd en heeft 

twee kinderen , een dochter en een 

zoon. Zijn dochter zit op het Lyceum en 

zijn zoon studeert aan de 

aerodynamische faculteit van de 

Polytechnic in Bucuresti. (technische 

hogeschool) Ion houdt ervan om de 

bejaarden te helpen en hun pijn te 

verlichten. 

 

niet wat we voor ons zelf gedaan 

hebben maar voor de anderen. 

Door goede daden, goede woorden 

verlengen we niet alleen ons eigen leven 

maar ook het leven van de mensen om ons 

heen! Goede daden werden getoond door 

artistieke groepen die gratis een mooi groot 

kunstzinnig programma kwamen uitvoeren 

voor de ouderen. 

verv. 



 

 

 

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! 


