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De impact van de Coronacrisis (COVID 19) in Moldavië zoals door Veronica  
geschetst in de laatste extra nieuwsbrief is groot. Voor iedereen in het arme  
Moldavië, maar in het bijzonder voor de ouderen, wiens kinderen veelal 
 in het buitenland verblijven om daar te werken en zelf niet meer naar de dagbesteding kunnen.  
 
Het dagcentrum Rasarit is sinds de loc down in Moldavië gesloten.  
De ouderen die er tot 3x per week kwamen, zijn daarmee niet alleen verstoken van hun contacten met 
de anderen, maar ook van de warme maaltijd, de mogelijkheid zich te kunnen douchen, de 
lichamelijke verzorging, het wassen van de kleding en de medische controle. 
 
Vanuit het dagcentrum en door het team van de thuiszorg worden de ouderen zoveel mogelijk 
bezocht. Er worden voedselpakketten gebracht en er wordt verzorging geboden waar nodig en 
mogelijk.  
Deze hulp vanuit het centrum brengt op alle vlakken veel extra kosten met zich mee: voor de inkoop 
van het voedsel; de beschermingsmiddelen; de rondrijdende busjes/auto’s (benzine en onderhoud); 
het trainen van de medewerkers; enz.  
 
Veronica heeft aan SOM een oproep gedaan om financiële ondersteuning voor de inkoop van de vele 
voedselpakketten, de zorg- en hulpmiddelen die worden verstrekt en de veiligheids- en 
beschermingsmiddelen en andere zaken die nodig zijn om Coronabesmetting te voorkomen.  
 
Het bestuur van SOM heeft daarom besloten om samen met Wilde Ganzen een corona-actie te 
starten met het doel financiële ondersteuning te bieden aan het centrum. Dit om zoveel mogelijk 
ouderen te kunnen helpen en de medewerkers veilig en beschermd hun werk te kunnen laten 
uitvoeren. Wilde Ganzen zal de opbrengst van deze actie met 50% verhogen. 
Als vriend van SOM kunt u op de website, in de speciaal daarvoor ingerichte winkel een donatie doen 
in de vorm van een aankoop van de verschillende gerelateerde producten. 
Het gaat om:  
 

              
Mondmaskers   Thermometers            Handschoenen  Brandstof    

 

             
  

Counseling cliënten  Covid-19 tests    Herbruikbare uniformen     Educatie Coronapreventie         

 

U vindt de winkel via de onderstaande link: 

https://www.ouderenzorgmoldavie.nl/winkel/ 
 

Hierbij danken wij u alvast, mede namens Veronica en haar team, voor uw aankoop in de winkel en daarmee uw 

steun aan de ouderen in Moldavië. 
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