
 
 
 
 
 
 
 

Nieuwsbrief	winter	2016	
	
Beste mensen, 
 
Het heeft even geduurd, maar hierbij weer een extra lange nieuwsbrief, een brandbrief dit keer. 
 

Sunrise	gaat	sluiten?	
 
Als er geen nieuwe fondsen worden gevonden dan kan dat zomaar eind 2017 waarheid zijn. Dit is de conclusie 
uit het overleg van Veronica Timbalari, directeur Neohumanist en Stichting Ouderenzorg Moldavië (SOM) bij het 
maken van de begroting 2017 en volgende jaren. Vanwege de beëindiging van de bijdrage van twee grote 
fondsen zal SOM meer moeten bijdragen dan ze jaarlijks aan inkomsten heeft. Eind 2017 zouden daarmee de 
reserves van SOM uitgeput zijn, wat kan betekenen dat Sunrise zou moeten sluiten. Dat houdt in: geen zorg en 
aandacht en onderling contact, geen 15.000 maaltijden, 4.000 badhuisbezoeken, 2000 wasbeurten, voor 250 
ouderen die gebruik maken van Sunrise waarmee ze weer terugvallen in hun sociaal isolement. 
 
Veronica Timbalari schrijft: 

‘Sunrise closes its doors for about 250 poor elderly. The only ray of light in their life, the place 
where they feel as at home and where the age is not a burden- is going to close. What will follow 
afterwards- poverty, misery, cold, dirty, hunger, depression, isolation and -death. We have to 
mobilize altogether not to let it happen’. 

 
Uiteraard wordt er vanuit Moldavië keihard gewerkt om het gat te dichten en nieuwe fondsen aan te boren. Ook 
SOM is daarom op zoek naar structurele inkomsten om dit belangrijke en succesvolle project te laten 
voortbestaan. SOM wil dit gat dichten! 
 
In deze nieuwsbrief een overzicht van de activiteiten die op stapel staan. Bezoek van Veronica Timbalari aan 
Nederland, een Benefiet event, een veiling etc. 
 
Laat u inspireren en alle hulp is van harte welkom! 

Bezoek	Veronica	Timbalari	en	Ecatarina	Bulicanu	(Catja)	
 
Van 9 t/m 19 maart 2017 zullen directrice Veronica en stafmedewerker fondsenwerving 
Catja een bezoek brengen aan Nederland. 
Doel is om alle ‘vrienden van Neohumanist’ te ontmoeten en de broodnodige 
fondsenwerving een boost te geven. 
Voor deze periode zijn we op zoek naar organisaties, instellingen of fondsen welke we 
samen met Veronica en Catja kunnen bezoeken. We denken aan Rotarys, lokale 
fondsen en organisaties welke een bijdrage zouden kunnen leveren aan het werk van 
Neohumanist. 
Binnenkort gaan we al onze huidige contacten (MMM, Wilde Ganzen, diverse fondsen 
en organisaties) hiervoor benaderen om zo een weekplanning te maken van 13 t/m 17 maart 
2017. 
Indien u nog ‘kansen’ weet om te bezoeken, mail dit dan graag door aan 
gerbert.smulders@ouderenzorgmoldavie.nl of basjan.dane@ouderenzorgmoldavie.nl 
Binnenkort volgt meer over de verdere invulling van het bezoek. 
 

18	maart	2017,	groot	SOM	benefiet	event	in	Culemborg	
 
Zet 18 maart alvast in uw agenda! Dan vindt er een event plaats in Culemborg waar o.a. Veronica Timbalari 
aanwezig zal zijn. Het event is een feestelijk moment midden in een periode waarin we de fondsenwerving voor 
het mooie werk in Moldavië een “boost” willen geven.  
 
 



 
 
 
 
 
 
 
Het event staat in het teken van het samenzijn rondom het mooie werk dat Neohumanist in Straseni verricht. We 
hopen op die dag veel vrijwilligers, sympathisanten en donateurs te mogen ontmoeten. Er wordt momenteel aan 
een feestelijk programma gewerkt. Een programma dat omlijst wordt met muziek, dans en een hapje en drankje. 
Koop alvast uw tickets voor € 15,- via onze website. 
 
18 maart 2017 
Gelderlandfabriek Culemborg 
Stationsstraat 7 (pal naast het station) 
Aanvang 19:30 einde 22:30 
 

Doe	mee	met	de	grote	veiling	voor	ouderen	in	Moldavië	
 
In het kader van de fondsenwerving organiseert SOM een grote veiling waarvoor we een beroep op u doen. Ieder 
van ons heeft een talent, passie, hobby of werk waar je vaak een ander blij mee maakt. Soms betaald, soms 
onbetaald. Maar altijd van bijzondere waarde. We vragen aan u of u iets wat u kunt maken wilt verkopen voor de 
ouderen in Moldavië én of u uiteindelijk ook iets wilt kopen voor de ouderen in Moldavië.  
 
Hoe makkelijk kan het zijn? De één maakt geweldige schilderijen, de ander 
maakt keramiek, misschien bent u coach, grafisch ontwerper, kok of 
consultant. Wij weten zeker dat u een waardevol product kunt maken of bezit 
of dienst kunt aanbieden waar een andere heel blij van wordt en serieus voor 
wil betalen.  
 
Hierbij alvast een voorzetje: 
Basjan biedt aan: Een dag verhuishulp of andere ‘zweetklus’ 
Gerbert biedt aan: Een dag klussen in uw tuin of andere kleine opknapklussen 

 
Het zou helemaal mooi zijn als u in uw kenniskring of familie mensen kunt vinden die iets voor de veiling hebben.  
 
Hoe gaat het in zijn werk? 
Mail een foto en/of omschrijving van het product of dienst naar: gerbert.smulders@ouderenzorgmoldavie.nl. 
Uw aanbod zal op de volgende website geplaatst worden: http://www.ouderenzorgmoldavie.nl/?page_id=1114 
Iedereen kan via de site bieden op de aanbiedingen.  
 
De veiling is inmiddels gestart en zal sluiten op 18 maart.  
 
Overige informatie over de veiling kunt u lezen op de website. 
 
PS  
Als u nog kleinigheden hebt die geschikt zijn voor de reguliere marktplaats dan mag u ze ook altijd middels een 
foto aanbieden en wij zullen deze dan voor u op www.marktplaats.nl zetten en voor u verkopen  
 

Wervingscampagne	nieuwe	donateurs	
 
Kort voor de zomervakantie zijn we gestart met een wervingscampagne voor nieuwe donateurs. Er is blijvend 
hulp nodig om het goede werk voort te zetten. Het bestuur van SOM meent dat ons adoptieprogramma daarvoor 
– naast projecten – de mooiste methode is. Daarvoor zijn kort voor de zomer alle mensen die reeds een oudere 
adopteren aangeschreven met de vraag of ze hun netwerk kunnen bewegen om ook te gaan adopteren. 
Inmiddels zijn de eerste nieuwe donaties binnen! 
 
Met deze nieuwsbrief willen we de actie verbreden. We vragen iedereen die de ouderen in Moldavië een warm 
hart toedraagt een adoptie te nemen. We beseffen dat het een stevige vraag is die we aan u stellen. We doen het 
omdat we weten hoe belangrijk het is!  
 
Dus doet u mee in ons adoptieprogramma?  
Wilt u in uw netwerk mee op zoek gaan naar nieuwe deelnemers? 
 



 
 
 
 
 
 
 
Met een periodieke schenking voor minimaal 5 jaar is uw gift geheel aftrekbaar van uw inkomstenbelasting. Op 
onze website vindt u de schenkingsovereenkomst. Indien u deze invult zullen wij deze retourneren t.b.v. uw 
inkomstenbelasting.  
 
En…………als dank voor uw adoptie krijgt u een week gratis verblijf op het centrum in Straseni. 
 
Zie voor de adoptiefolder onze website: http://www.ouderenzorgmoldavie.nl 
 
Heeft u folders nodig stuur ons een mailtje. 
 
 

Fantastische	foto’s!	
 
In de 2e week van oktober is er weer een groepje vrijwilligers naar Straseni geweest. Het clubje van 7 mannen en 
vrouwen (foto van het groepje erbij) heeft een mooie week gehad. Ieder heeft op zijn eigen manier geholpen en 
genoten van de gastvrijheid en sfeer op het centrum.  
 
Eén van de vrijwilligers, Erwin Vrensen, is fotograaf en heeft geweldige foto’s gemaakt. Geen kiekjes of 
snapshots maar hij heeft zowel bezoekers van het dagcentrum als personeel geportretteerd. Een mooi eerbetoon 
aan deze mooie mensen.  
 
Op het eerdergenoemde event zult u hier in een fototentoonstelling meer van zien. 
 

 

Jaarverslag	2015	
Op de website is het jaarverslag van SOM over 2015 opgenomen.  
 

Stichting	Ouderenzorg	Moldavië	
 
In het armste land van Europa (!), Moldavië, overleven vele ouderen in onmenselijke omstandigheden. Hun 
situatie is zo schrijnend; daar moet wat aan gedaan worden! 
Middels een dagcentrum, verpleegtehuis en thuiszorgteam brengt 
stichting Ouderenzorg Moldavië verlichting voor meer dan 300 bejaarden. 
Steun ons werk! Want een menswaardige oude dag willen we toch allemaal? 
 
Voor meer informatie kijk op www.ouderenzorgmoldavie.nl 
Email: info@ouderenzorgmoldavie.nl 
 
Bankrekening: NL94 ABNA 0629.4174.15 
T.n.v. Stichting Ouderenzorg Moldavië, Culemborg 
 
KvK nr: 27251529 


