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Arm land, rijke bodem!
Bestel wijn en honing uit Moldavië
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Bijzonder, een hele provincie die zich inzet voor mensen in moeilijke omstandigheden! 
Dat is ‘Brabant voor Moldavië’: een samenwerkingsverband van gemeenten die vier 
projecten van Kerk in Actie in dit armste land van Europa steunen. In dit minimagazine 
leest u meer over Moldavië, over de projecten én over wie er zoal meedoen met deze 
unieke samenwerking.

Brabant voor Moldavië - 
Samen in actie!

Als je mensen in Nederland vraagt wat ze van Moldavië weten, noemen ze 
twee dingen: dat dit het armste land van Europa is en dat het meedoet aan 
het Songfestival. Bijna niemand is er geweest. Moldavië heeft dan ook een 
van de laagste toerismecijfers ter wereld. Het is niet eenvoudig om Moldavië 
te typeren. Het land is zo groot als België en ligt ingeklemd tussen Roemenië 
en Oekraïne. Het heeft banden met de Europese Unie én met Rusland. En 
er worden, soms door elkaar heen, twee talen gesproken: Russisch en Roe-
meens. Het land heeft een politiek systeem dat ernstig rammelt en bol staat 
van corruptie. Zonder geld of zonder de juiste vrienden zijn zelfs onderwijs 
en gezondheidszorg moeilijk toegankelijk. De salarissen zijn extreem laag 
en de pensioenen zo mogelijk nog lager: 50 euro per maand. Het belang-
rijkste exportproduct van Moldavië is wijn. Maar alcohol speelt ook op een 
andere manier een rol: het land heeft een van de hoogste alcoholismecijfers 
ter wereld. Alles bij elkaar leidt dit tot een diepgeworteld pessimisme. Veel 
inwoners hebben de overtuiging dat het nooit beter zal worden: er is geen 
werk, er is niets te doen en het is overal beter dan hier.

Bewogenheid 
brengt in beweging
De zorg voor de kwetsbare 
staat telkens voorop in de 
Bijbel.  Het is denk ik de kern
waarde van het christendom: 
ontferming. Bewogen zijn om 
de ander en naar de ander in 
beweging komen. Bewogen 
zijn tot in ons diepste innerlijk, 
geraakt zijn door wat de 
ander overkomt. De verhalen 
van de mensen in Moldavië 
zijn hartverscheurend, en 
de sociale en economische 
omstandigheden ingewikkeld. 
Het is goed dat er mensen in 
beweging komen. Geweldig 
dat dat gebeurt van oost tot 
west in onze classis Mogen 
de vele initiatieven leiden tot 
ontmoetingen en daadwerke
lijke verbeteringen in de levens 
van mensen in Moldavië.

Marco Luijk
Classispredikant Noord-Brabant,  
Limburg en Réunion Wallonne

Moldavië: het minst  
bekende land van Europa

Kerk in Actie in Moldavië
In deze omstandigheden kun je twee dingen doen: blijven of weggaan. 
Veel mensen kiezen voor dat laatste en vertrekken naar een land met 
meer mogelijkheden en hogere lonen. Daardoor staan in veel dorpen 
de huizen leeg; er wonen alleen nog ouderen en kinderen. Het grootste 
probleem van Moldavië – naast corruptie en armoede – is dan ook: 
een verpletterende eenzaamheid, gevoeld door oude mensen van wie 
alle kinderen in het buitenland wonen, en door kinderen die opgroeien 
zonder ouders. Kerk in Actie werkt in Moldavië samen met vier 
organisaties. Die proberen uit alle macht iets te doen aan de situatie in 
het land te doen. U leest er meer over op pagina 6. 
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Oppervlakte
33.851 km2 (bijna driekwart 
van Nederland)

Aantal inwoners
3.437.720 (juli 2018)
 
Taal
Roemeens en Russisch

Religie
90.1% orthodox, 2.6% 
protestants overig,  
7,3% overig

Belangrijkste bron van 
inkomsten
Landbouw

Hoofdstad
Chisinau

Toeristische attracties
•  Mileștii Mici: de grootste 

wijnkelder ter wereld 
•  Criva: een van de 

grootste grotten ter 
wereld (91 kilometer aan 
ondergrondse tunnels, 
gangen en spelonken)

MOLDAVIË

Cijfers  
en weetjes

Chisinau
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Maria is bijna 70 en kan nauwelijks 
lopen. Haar oudste zoon is acht 
jaar geleden overleden, haar 
jongste zoon vorig jaar. Maria was 
verdrietig en eenzaam. Dankzij de 
hulp van jongeren uit de kerk is ze 
uit haar isolement gehaald. 

Vijf jaar geleden startte de 
organisatie Moldovan Christian 
Aid (MCA) met een programma 
dat kerken leert hoe ze een meer 
diaconale rol kunnen spelen.  
“Ik wist niet wat ik moest 
verwachten van die training”, zegt 
priester Ghennadi Dascal van 
de orthodoxe kerk in het dorpje 
Varatic. “Maar wat ik leerde, 

Even buurten bij Maria
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veranderde alles. Ik ging in mijn 
preken meer aandacht geven aan 
zorg voor elkaar en ik bedacht 
hoe ik dit in mijn gemeente in de 
praktijk kon brengen. Ik wilde de 
jongeren activeren om iets voor 
ouderen te doen. Dat leek me voor 
beide partijen goed: veel jongeren 
zijn óók eenzaam, omdat hun 
ouders in het buitenland zitten.” 
Zo werd er een vernuftig systeem 
opgezet: jongeren zijn vrijwilliger 
bij hulpbehoevende ouderen, en 
eenzame ouderen bieden hulp 
aan mensen die meer hulp nodig 
hebben dan zijzelf. Jongeren 
krijgen hierdoor een plek waar ze 
kunnen praten. Ook krijgen ze 

van de ouderen levenslessen mee 
die ze, door het ontbreken van 
hun ouders, anders nooit zouden 
krijgen.

De jongeren die bij Maria op 
bezoek komen, kwamen eerst 
alleen vanwege het programma. 
Maar nu kloppen ze ook aan als ze 
gewoon zin hebben in een praatje. 
De hartelijkheid en aandacht 
warmen het dorp op. Mensen zien 
naar elkaar om, het is kerk zijn op 
zijn mooist.

Naam project: 
Kerk helpt kwetsbare mensen
kerkinactie.nl/diaconaatmoldavie

Moldavië is het armste land van 
Europa. Veel mensen proberen 
werk te vinden in het buitenland. 
Anderen zoeken hun toevlucht in 
drank. Gevolg is dat zowel kinderen 
als ouderen niet de zorg krijgen die 
ze nodig hebben. De organisatie  
Bethania heeft twee opvangcentra 
waar kinderen naschoolse opvang, 

De organisatie Home Care helpt 
zieke, eenzame ouderen in hun 
laatste fase door thuiszorg te geven 
en mantelzorgers te ondersteunen. 
Ook zorgt ze voor medische 
hulpmiddelen zoals krukken 
of rolstoelen. Het belangrijkste 
doel van de organisatie is het 
tegengaan van pijn en lijden, en 
het verhogen van de levenskwaliteit 

Doordat veel kinderen in Moldavië 
aan hun lot worden overgelaten, 
lopen ze het risico om te worden 
uitgebuit in bijvoorbeeld de 
seks- of drugsindustrie. De 
kerken en Youth for Christ willen 
dat voorkomen. Ze bieden de 
kinderen naschoolse opvang waar 
ze huiswerkbegeleiding en een 
gezonde maaltijd krijgen. Ook 

huiswerkbegeleiding, een maaltijd 
en zonodig psychosociale hulp 
krijgen. Ook voor ouderen is er aan-
dacht bij Bethania. Zij komen naar 
de centra om te eten, te douchen en 
de was te laten doen. Dankzij Betha-
nia zijn zij niet eenzaam meer.

kerkinactie.nl/opvangmoldavie

van de patiënten. Per jaar worden 
tweehonderd mensen geholpen, 
zowel lichamelijk, emotioneel  
als pastoraal.

kerkinactie.nl/ouderenmoldavië

kunnen ze er spelletjes doen en 
creatief bezig zijn. Vaak ontdekken 
deze kinderen voor het eerst wat 
het is om op een liefdevolle manier 
met elkaar om te gaan: een ervaring 
die ze de rest van hun leven 
meenemen.

kerkinactie.nl/kindereninmoldavie

Deze projecten  steunt brabant
Kinderen en ouderen worden gezien

Zorg en aandacht voor kwetsbare ouderen

Kerken geven kinderen een toekomst
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HARTELIJKHEID EN AANDACHT 
WARMEN HET DORP OP
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Ook een leuke actie gedaan? 
Laat het ons weten, dan plaatsen we hem op 
kerkinactie.nl/brabant, zodat ook anderen  
geïnspireerd raken. Mail naar info@kerkinactie.nl

Daarom doen wij mee met Brabant voor Moldavië
Van Bergen op Zoom tot Waalre en van Hilvarenbeek tot Almkerk. Heel Brabant 
staat op tegen armoede en eenzaamheid in Moldavië. Wat motiveert u? En met 
welke leuke actie-ideeën kunt u anderen inspireren?

DEN BOSCH

Eindhoven

Tilburg
Breda

Bergen op Zoom

“Nadat we een aantal jaren een project in Indonesië hebben 
gesteund, wilden we een nieuw buitenlands doel kiezen,  
het liefst in Europa, en graag weer voor een paar jaar. Tijdens 
een bijeenkomst met meerdere diaconieën gaf Kerk in 
Actieconsulent Jaantje Vink uitgebreide informatie over 
de problemen waar ouderen en jongeren in Moldavië mee 
worden geconfronteerd. Toen was de keuze snel gemaakt.  
Wij willen deze mensen graag een beetje meer zicht geven  
op een beter leven.”
Martine Tak, diaken Protestantse Gemeenten Agnus Dei Waalre

“Als je samenwerkt, kun je elkaar 
motiveren en meer betekenen. Samen 
sta je sterk! Daarom doen we graag mee 
met Brabant voor Moldavië.”
Riet Wisse, diaken Protestantse 
Gemeente Anna-Jacobapolder

“We vinden het fijn om een keer aandacht te besteden aan een land in Europa. Het lag voor 
de hand om dan te kiezen voor het armste land. Een leuke inzamelingsactie is ‘Als een lopend 
vuurtje’. Op de zaterdag voor Pinksteren is er in WestBrabant een sponsorfietstocht tussen 
veel kerken. Er zijn verschillende routes, kort of lang. In de kerken zijn er soms activiteiten 
en je kunt er iets eten en drinken. Het gezellige onderlinge contact is heel fijn: er worden 
schriftelijke, vaak creatieve groeten overgebracht die de volgende dag in de kerkdiensten 
worden voorgelezen, getoond, of opgehangen.”
Fred de Grunt, zwo Protestantse Gemeenten Oudenbosch, Oud-Gastel en Kruisland

“Wij gaan een dienstenverkoop organiseren. Gemeenteleden van onze drie gemeenten 
kunnen een dienst laten verkopen. Dit gebeurt op een ludieke manier met bordjes, een 
verkoopmeester en een loting. Mensen kunnen ter plekke aangeven dat ze interesse hebben 
in de dienst en die kopen. Je kunt bijvoorbeeld denken aan: een maaltijd koken, chauffeur zijn 
voor iemand die minder mobiel is, een presentatie geven over bijvoorbeeld over een vakantie 
of iemand helpen met de belastingaangifte.” 
Marieke Traksel, zwo Protestantse Gemeenten Hilvarenbeek, Oisterwijk

“Moldavië is voor ons een enigszins onbekend land. Ik ben 
het ‘het vergeten land van Europa’ gaan noemen. Dit gaf 
meteen het argument om mee te doen: als het weinig 
aandacht krijgt, ligt hier een taak voor kerken. Al tientallen 
jaren doen we in Halsteren als kerk mee met de jaarlijkse 
braderie. Twee dagen lang is de kerk open voor bezichtiging, 
hebben we een boekenmarkt en verkopen we koffie, thee en 
handwerkartikelen. De opbrengst gaat naar het projectdoel, 
waar we ook informatie over beschikbaar hebben.  
Zo bereiken we niet alleen onze eigen gemeenteleden,  
maar ook bezoekers.
Bas den Hollander, zwo Protestantse Gemeente Halsteren/
Nieuw-Vossemeer

“Een leuke actie is 
een herfstborrel 
met hapjes en 
drankjes tegen 
betaling. De 
nettoopbrengst 
is dan voor het 
zwoproject. We 
nodigen soms 
een gastspreker 
uit die over het 
project vertelt, 
en anders doen 
we het zelf. De 
borrel is gezellig, 
verbindend en 
informatief.” 
Pia Schouten, 
diaken Protestantse 
Gemeente 
Hoogeloon-Eersel

“In onze gemeente hebben we een kleine zwo
commissie. We merken dat het lastig is om iets goed te 
organiseren. Toen we hoorden van de samenwerking, 
waren we dan ook meteen enthousiast. In een grotere, 
regionale samenwerking kun je betrokkenheid en 
ideeën delen en er is meer mogelijk waardoor de 
zichtbaarheid van de zwoactiviteiten groter wordt.” 
Marlies Blesgraaf en Alison Jolley, zwo Protestantse 
Gemeente Bergen op Zoom

“Vaak is er veel aandacht voor verre landen, 
bijvoorbeeld in Afrika of Azië. Daarom wilden  
we ‘ver weg’ eens wat dichterbij halen. Als een  
van de armste landen van Europa is Moldavië  
een land waar de mensen onze steun hard  

nodig hebben. Dat daar nog zoveel armoede en 
zo weinig goede zorg is voor de zwakkeren in de 
samenleving, heeft ons sterk gemotiveerd om  
met deze samenwerking mee te doen.” 
Leny de Geus, Protestantse Gemeente Veldhoven



Wat bijna niemand weet: in Moldavië wordt al bijna 5000 jaar 
kwaliteitswijn gemaakt. Moldavië heeft de grootste wijnkelders 
ter wereld. De wijnen winnen regelmatig prijzen op internationale 
wedstrijden in onder andere Parijs, Brussel en Londen. 

Promoldavië, een jonge 
onderneming die tot doel heeft 
om producten uit Moldavië te 
promoten, koopt deze wijnen in. 
Proef ze ook! Met de aankoop 
steunt u meteen de Kerk in Actie-
projecten in Moldavië. 

•  Merlot, Chardonnay of Rosé € 7,49 (€ 1,50 voor Moldavië) 
•  Feteasca Neagra € 10,49 (€ 1,50 voor Moldavië) 
 
Liever honing dan wijn? 
•  Pot 940 gram: € 12,95 (€ 2,50 voor Moldavië)
•  Pot 490 gram: € 7,95 (€ 1,50 voor Moldavië)

Kijk op promoldavie.nl voor deze en andere producten. (Let op: plaatst 
u een bestelling, zet dan aan het eind van de bestelprocedure in het 
opmerkingenveld: Kerk in Actie.) Wilt u als zwo-commissie of diaconie een 
wijnproeverij of wijnactie organiseren of avondmaalswijn bestellen? Of wilt u 
honing verkopen? Neem dan voor de inkoopprijs en voorwaarden contact op 
met Promoldavië via de website of bel 06 15 35 63 91.

Organiseer een talentenactie 
in uw gemeente, maak 
meer van 1, 2 of 5 euro en 
kom zo samen in actie voor 
Moldavië. Kijk op kerkinactie.
nl/talentenactie voor een 
stappenplan, voorbeeldacties 
en een bestelformulier voor de 
talentenkaarten. 

Arm land, rijke bodem!

Laat zien, die talenten!

Zingen voor  
Moldavië

SOEPACTIE

Met Zingen in de Kerk, een 
initiatief van Protestantse 
Kerk/Kerk in Actie, kunt 
u een project breed onder 
de aandacht brengen. U 
stelt uw gebouw, aanwezige 
techniek en menskracht 
beschikbaar, Zingen in de 
Kerk zorgt voor de artiest, 
band of het koor. Tijdens 
het concert wordt er iets 
verteld over het project dat 
uw gemeente steunt en 
wordt er gecollecteerd.  
Kijk op zingenindekerk.nl.

Soep: (bijna) iedereen kan 
het maken en (bijna) iedereen 
lust het. Organiseer daarom 
een soepactie voor Moldavië. 
Kijk voor een handig zeven-
stappenplan, recepten en tips op 
kerkinactie.nl/brabant

Abonneer u op Petrus
Meer weten over Moldavië? In 
Petrus 8 (november 2019) leest 
u indrukwekkende reportages en 
portretten uit dit armste land van 
Europa. Petrus is het ledenmagazine 
van de Protestantse Kerk. Neem 
een gratis abonnement en laat u 
vier keer per jaar inspireren door 
verhalen van geloof, hoop en liefde 
uit de kerk in binnen- en buitenland.  
Ga naar petrus.protestantsekerk.nl.

8  |  BRABANT VOOR MOLDAVIË


