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Moldavië en de oorlog in Oekraïne
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Bijzonder, een hele classis die zich inzet voor mensen in moeilijke omstandigheden! 
Dat is Fryslân foar Moldavië: een samenwerkingsverband van protestantse gemeenten 
die vier projecten van Kerk in Actie in het armste land van Europa steunen. In dit 
minimagazine lees je meer over Moldavië, over de projecten én over wie er zoal 
meedoen met deze unieke samenwerking.

Fryslân foar 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 een buurland is van 
Oekraïne. Bijna niemand is er geweest. Moldavië heeft dan ook een van de 
laagste toerismecijfers ter wereld. Het is niet eenvoudig om Moldavië te type-
ren. Het land is iets groter dan 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 
Roemeens. 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 belangrijkste exportproduct van Moldavië is wijn. Maar alcohol speelt 
ook op een andere manier een rol: het land heeft een van de hoogste alcoho-
lismecijfers ter wereld. Alles bij elkaar leidt dit tot een diepgeworteld pessi-
misme. 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.

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. Je leest er meer over op pagina 6.  

SAMEN IN ACTIE!  |  3  

Chisinau

COLOFON | Uitgave van: Kerk in Actie | Postbus 456 | 3500 AL Utrecht | T (030) 880 14 56 | E info@kerkinactie.nl | www.kerkinactie.nl | IBAN: NL89 ABNA 0457 457 457 | Redactie: Menno 
Hanse, Mathilde Schouwstra, Tineke van der Stok | Vormgeving: Robin Sala | Fotografie: Studio Daikiri, Moldavië | Drukwerk: De Groot, Goudriaan | Kijk ook op: kerkinactie.nl/moldavie | CO22-7204

Verder dan 
Friesland
Moldavië is het armste land 
van Europa. Ondanks de grote 
armoede vangt dit land met 
liefde gastvrijheid Oekraïense 
vluchtelingen op. Ik heb groot 
respect voor hen. De zorgelij-
ke situatie van de Moldaviërs 
raakt mij diep, als mens, als 
preses van de Classis Fryslân. 
Onze classis zet zich al jaren 
in voor de zorg aan mensen 
die in Friesland in armoede 
leven. Fryslân foar Moldavië 
kijkt verder dan Friesland en 
steunt het werk van kerken in 
Moldavië voor hen die in ar-
moede leven. Zij proberen hen 
een betere toekomst te geven. 
Dat willen we toch allemaal! 
Van harte aanbevolen. 

ds. Ellen Peersmann
voorzitter Classis Fryslân

predikant van de Protestantse Gemeente te Kollum

Oppervlakte
33.851 km2 (bijna driekwart van 
Nederland)

Aantal inwoners
 3.364.496 (2020)
 
Taal
Roemeens en Russisch

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

Belangrijkste bron van inkomen
landbouw

Hoofdstad
Chisinau

Toeristische attracties
•  Milestii 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
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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 leerde 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 

Even buurten bij Maria
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wat ik leerde, 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.

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, kwetsbare ouderen, die 
niemand anders hebben, 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,  

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 aandacht bij Bethania. Ze  
kunnen er eten, douchen en de  
was doen.

kerkinactie.nl/opvangmoldavie

en het verhogen van de levens-
kwaliteit 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 eerste 
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 Fryslân
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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Daarom doen wij mee met 
Fryslân foar moldavië

LEEUWARDEN

Sneek

Heerenveen
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FRIESLAND
Bolsward

PROTESTANTSE GEMEENTE  
KOOTSTERTILLE & TWIJZEL ‘DE OERDRACHT’

Het mooie van meedoen in een grotere samenwerking, 
is dat er meer mogelijk is. Tijdens Fryslân foar Rwanda, 
de vorige samenwerking, zijn er Rwandese gasten in 

Friesland geweest. Gemeenteleden praten nog steeds 
over die ontmoetingen, het was een stimulerende 

ervaring. Ik hoop dat we tijdens Fryslân foar Moldavië 
ook weer gasten kunnen uitnodigen, want deze 

ontmoetingen zijn erg verrijkend, zeker ook voor het 
geloofsleven. Wat ook stimulerend werk is het contact 

tussen deelnemende gemeenten onderling. Je kunt 
elkaar helpen met tips en ideeën. Als iemand een 
bezoek heeft gebracht aan de projecten waarvoor 
we samenwerken, is het leuk om een ontmoeting 

te organiseren. Ik hoor van gemeenteleden dat het 
ook mooi is als je op zondag binnen de provincie in 
een andere kerk komt waar ook iets wordt gedaan 

voor Friesland voor Moldavië. Je kunt dan makkelijk 
in gesprek komen. Zo werkt de samenwerking ook 

opbouwend binnen je eigen omgeving.

ds. Jan Glas, predikant

PROTESTANTSE GEMEENTE 
DE FONTEIN LEEUWARDEN

Aan Fryslân foar Rwanda, de voorloper van Fryslân 
foar Moldavië, deden wel 76 gemeente mee. Hopelijk 

maakt deze nieuwe samenwerking net zoveel los. 
Zelf ben ik heel gemotiveerd. De projecten die Kerk in 
Actie in Moldavië ondersteunt, kun je zomaar in je hart 
sluiten. Tijdens de samenwerking voor Rwanda hebben 
mijn vrouw en ik het land ook bezocht. We konden een 

kijkje nemen bij de projecten van Kerk in Actie.  
We zijn daar ontvangen als broeders en zusters en 
ik werd ik wel getroffen door het getuigenis dat de 

mensen daar van hun geloof gaven. Het is verrijkend 
om samen te werken en vanuit verschillende landen 

iets voor elkaar te kunnen betekenen.  
Ja, ik ga dus voor Fryslân foar Moldavië.

Dirk Lof, diaconie

PROTESTANTSE GEMEENTE FRANEKER

We doen als gemeente mee met Fryslân foar 
Moldavië omdat je zo samen een ‘vuist’ kunt maken en 
gezamenlijk kunt optrekken: mienskip. Doordat je met 
meerdere gemeenten samenwerkt, kun je ervaringen 

delen. De mooiste ervaring uit de vorige samenwerking 
was de reis met 12 Friezen naar Rwanda. Het is met 

geen pen te beschrijven wat dit soort ervaringen 
met je doen. Je ziet en hoort wat financiële, morele 

en spirituele steun doet met mensen. Het geeft hoop 
en hoop doet leven. Ik ben als ambassadeur terug 

gekomen. Omdat je met je hart spreekt, komt de 
bezieling over en raakt het anderen. Met de beelden 

die we allen kennen van Moldavië hoop ik dat we zo’n 
zelfde effect kunnen bewerkstelligen. Hoe kunnen we 

hoop geven in een soms hopeloze wereld? Door de 
verhalen te vangen van de mensen uit andere landen, 

en van hen te leren om veerkrachtig te blijven.

Jeanet Veenstra, zwo-commissie

PROTESTANTSE GEMEENTE  
METSLAWIER/NIAWIER

Wij zijn als gemeente al jarenlang betrokken op andere 
landen: Colombia, Ghana, Rwanda, en nu dus Moldavië. 
Het prettige van samenwerken met Kerk in Actie is dat 
je weet waar je geld heen gaat. Het fijne van zo’n brede 
samenwerking als Fryslân foar Moldavië is dat er veel 

mogelijkheden zijn, en je elkaar kunt motiveren. We 
hebben ook meegedaan met een grote, gezamenlijke 
actie: de bloemenzaadactie ‘Wees erBIJ’. Deze actie 

sloot goed aan bij de tijdsgeest en raakte een gevoelige 
snaar bij veel mensen. Via radio, t.v. en krant werd er 

veel over gesproken en geschreven. Zonder vliegende 
insecten geen bestuivingen, geen appels enzovoort. In 
onze omgeving groeit en bloeit zomers veel, maar de 
weilanden zijn over het algemeen groen, zonder een 

enkele bloem. Dat was vroeger anders, waar je ook om 
je heen keek,: overal bloemen en insecten (en vogels) 
in de wei. Gelukkig is er weer iets aan het veranderen. 

Soms zie je weer een berm of een strook langs een 
riviertje met allemaal wilde bloemen, en dan zijn de 

insecten er ook. Prachtig! 

Alie Popkema-Mink, 
ZEM-commissie 

Heel Friesland staat op voor kwetsbare mensen in Moldavië. Wat motiveert deze 
gemeenten? En met welke leuke actie-ideeën kunnen zij anderen inspireren?
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Kootstertille & Twijzel 
‘De Oerdracht’

Joure

De FonteinFraneker

Metslawier
Niawier

Drachten

Lemmer

Ook een leuke actie gedaan? 
Laat het ons weten, dan plaatsen we  

hem op kerkinactie.nl/moldavie,  
zodat ook anderen geïnspireerd raken. 

Mail naar info@kerkinactie.nl.

http://kerkinactie.nl/moldavie
mailto:info%40kerkinactie.nl?subject=


Gevluchte Oekraïners gastvrij 
opgevangen in Moldavië
Door de oorlog in hun land zijn miljoenen Oekraïners gevlucht. Ook Moldavië vangt hen 
gastvrij op. Alle partnerorganisaties van Kerk in Actie in dit armste land van Europa  
hebben hun deuren én hart geopend om hun ‘buren’ te helpen in deze tijden van grote 
nood. Kerk in Actie helpt hen daarbij.

Ook al moeten deze organisaties 
(zie ook pagina 4/5) alle zeilen 
bijzetten om hun werk te doen, 
ze twijfelden geen moment toen 
de oorlog uitbrak: ook Oekraïners 
kunnen op hen rekenen. 

GASTVRIJE ONTVANGST
De organisatie Moldovan 
Christian Aid deelt voedsel-
pakketten en maaltijden uit 
aan Oekraïners, bij Home Care 
nam iedere medewerker een 
vluchtelingengezin in huis. Ook 
zorgt de thuiszorgorganisatie 
voor hulppakketten met 
hygiënematerialen en medicijnen 

die uitgedeeld worden bij de 
grenzen. “Kinderen en huilende 
moeders komen moe en gestresst 
aan, allemaal koud, hongerig en 
wanhopig,” vertelt directeur Tamara 
Adasan. “We blijven doen wat we 
kunnen om hen te helpen.” 

MEEDOEN MET ACTIVITEITEN
Ook in de dagcentra van Bethania 
krijgen Oekraïners een gastvrij ont-
haal. “We helpen hen met voedsel, 
medicijnen en transport,” vertelt 
directeur Igor Kohaniuk. “Sommi-
ge vluchtelingen trekken na 2 of 3 
dagen verder, de mensen die blijven 
kunnen bij ons in het dagcentrum 

slapen.” De Oekraïners kunnen 
meedoen met de dagactiviteiten in 
het centrum, een aantal kinderen 
gaat in de buurt naar school.

LIEFDE DELEN
Tamara en Igor blijven - ieder 
op hun eigen plaats - alles doen 
om vluchtelingen te helpen. Dat 
kunnen ze niet zonder de hulp 
van hun toegewijde medewerkers. 
“We doen het echt met elkaar, 
als één team,” zegt Igor. “God 
vraagt ons Zijn liefde te delen met 
onze naasten. Daarom kunnen de 
Oekraïners op onze hulp blijven 
rekenen!” 


