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Een gift 
aan onze 
stichting is 
volledig af-

trekbaar voor de belas-
tingdienst. Wij zijn een 
ANBI instelling. Doordat 
wij een volledige vrijwil-
ligers organisatie zijn 
komt elke euro ten goede 
aan de hulpverlening in 
Roemenië en Moldavië.
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De twee afgelopen jaren hebben wij als SPRM de inzameling en de transporten 
moeten aanpassen door de Corona maatregelen in Moldavië en Roemenië.
We hoopten dat het dit jaar weer als vanouds zou gaan, maar door de oor-
log tussen Rusland en de Oekraïne moesten wij ook dit jaar onze reisplannen 
bijstellen.

De vluchtelingen uit de Oekraïne zijn ook opgevangen in de plaatsen in Mol-
davië en Roemenië waar wij onze contacten en projecten hebben. Door uw 
grote fi nanciële bijdrage het afgelopen jaar, hebben wij deze vluchtelingen 
kunnen helpen met tijdelijk onderdak, kleding en voedsel. Onze plaatselijke 
contacten hebben ook veel weeskinderen en mensen vanuit de Oekraïne kun-
nen evacueren naar een veilige plaats. Helaas konden we door de oorlog ook 
dit jaar geen jongerenreis en een transport naar Moldavië organiseren. Wel 
hebben we ze fi nancieel extra kunnen ondersteunen en zijn we als bestuur 
afgelopen maand op bezoek geweest om een goed beeld te krijgen van de 
situatie ter plaatse. Gelukkig hebben we dit jaar wel 3 transporten met goede-
ren naar Roemenië kunnen verzorgen. Daar zijn deze hulpgoederen nu zeker 
nodig omdat ook daar de energieprijzen en levensmiddelen onbetaalbaar 
zijn geworden.
Wij willen U als gemeente, kerken en sponsoren hartelijk bedanken voor al 
uw hulp en fi nanciële bijdrage. Die was ook dit jaar weer overweldigend. 
We zijn ook heel dankbaar dat Bertine van Oostende na haar herseninfarct 
weer bij een van onze bestuursvergadering aanwezig kon zijn.
Tijdens het schrijven van deze nieuwsbrief kregen wij te horen dat ons 
bestuurslid Cees van den Pol getroffen is door een herseninfarct. Gelukkig 
mocht hij, na een opname van een paar dagen in het ziekenhuis, weer naar 
huis om verder te revalideren.
Wij willen ook de Heere God danken dat hij ons ook dit jaar weer de ge-
zondheid en de kracht heeft gegeven om hulp te geven aan onze broeders 
en zusters in Roemenië, Moldavië en de Oekraïne.

Namens het bestuur wens ik u goede kerstdagen en een mooi 
en gezond 2023

Kees Doppenberg
Voorzitter

Beste lezers van deze nieuwsbrief,



Kledinginzameling voor Roemenië en Moldavië

Al meer dan 30 jaar gaan er kledingtransporten naar Roemenië en 
inmiddels ook al meer dan 10 jaar naar Moldavië. Deze kleding is 
nog steeds zeer welkom, vooral ook vanwege de goede kwaliteit. 
Echter ook in Roemenië en Moldavië staan de tijd en de veranderingen 
niet stil. Zaken als multimedia en een veranderend modebeeld spelen 
een steeds grotere rol waardoor wij steeds duidelijker signalen krijgen 
dat bepaalde kleding niet of nauwelijks meer bruikbaar is. Men wil 
nog steeds graag kleding ontvangen, maar wel kleding die ook gedra-
gen gaat worden. Dit heeft ervoor gezorgd dat wij na hebben moeten 
denken welke kleding we wel en niet willen inzamelen. Daarom geldt er 
vanaf nu een nieuwe innamebeleid voor kleding zodat we zeker weten 
dat alles ook goed terecht komt en gebruikt wordt.  
Wat zamelen we WEL in:
• Draagbare hedendaagse kleding van goede kwaliteit, schoon 
 en niet kapot.
• Maximaal maat L.
• Confectiematen dames tot en met maat 44
• Confectiematen heren tot en met maat 52

Wat zamelen we NIET in:
• Dames en Herenkleding groter dan maat L
• Confectiematen dames maat 46 en groter
• Confectiematen heren maat 54 en groter
• Gedateerde en ouderwetse kleding die soms al jaren in de kast ligt  
 en ook hier niet meer gedragen wordt. 
Wij hopen op uw begrip en medewerking zodat we onze transporten 
kunnen vullen met goede en bruikbare kleding.

Verslag Roemenië reis najaar 2022
Om 17.00 uur landen we in het Hongaarse Debrecen en rijden we 
met onze huurauto naar Remetea in Roemenië. Dominee Norbert 
Csiszer ontvangt ons hartelijk en uiteraard staat er weer voldoende 
eten en drinken op tafel. Na een heerlijke nachtrust krijgen we 
een rondleiding door de nieuwe pastorie die nog steeds niet af is. 
Inmiddels zijn ze bezig met de isolatie van de plafonds. Ook vraagt 
Norbert of wij hem nog kunnen helpen aan rollen leiding voor de 
vloerverwarming. Traditiegetrouw wordt daarna de kerk bezichtigd. 
Ook daar houdt het onderhoud nooit op. De komende periode 
staat reparatie van het dak op de planning en wordt de houden 
vloer vervangen door een tegelvloer. De totale kosten hiervoor 
bedragen maar liefst 14.000 euro. Gelukkig draagt de Roemeens 
overheid voor 50% bij in de kosten. Het overige moet door de ge-
meente zelf betaald worden. De molen mag natuurlijk niet ontbre-
ken in onze rondwandeling door het dorp. Alle apparatuur staat 
er nog in, maar is al jaren niet meer in gebruik. Norbert geeft 
aan de droom te hebben om de molen op te knappen en er een 
koffi e en theeschenkerij van te maken. Ook zou hij op het gras-
veld achter de molen graag zomerkampen organiseren. Norbert 
benadrukt nog eens dat de transporten erg welkom zijn. Rond 
de middag nemen we afscheid en rijden we naar Oradea. 
Na een warm ontvangst door Istvan Visky gaan we direct op 
bezoek bij een naschoolse opvang voor zigeunerkinderen. 
Deze opvang wordt ondersteund door Istvan. 



Mooi om te zien hoe hier voor deze kinderen een warme en veilige 
plek is, waar ze huiswerk kunnen maken, te eten krijgen maar ook het 
evangelie horen. 
De volgende ochtend gaan we naar de supermarkt om een voedsel-
pakket te kopen voor een zigeunergezin wat in het getto van Oradea 
woont. De man en vrouw hebben maar liefst 9 kinderen waar ze niet of 
nauwelijks voor kunnen zorgen. 
Ze zijn erg blij met het voedselpakket waar ze in ieder geval twee 
weken van kunnen eten. Aansluitend bezoeken we het Julia Home. Hier 
is de renovatie van het dak afgerond. Inmiddels is de vrachtwagen met 
de chauffeurs Gerard en Richard bij de grens gearriveerd. We halen ze 
op en rijden samen naar Osorhei om het eerste gedeelte van de vracht te 
lossen. Daar aangekomen staan ze ons al met 15 man op ons te wachten. 
De nieuwe voorganger, Olah Krisztian is ook aanwezig en helpt met los-
sen. Na een uurtje is de vracht eruit en rijden we door naar Ciocaia. 
Pastor Sandor en zijn vrouw Imola staan ons al op te wachten. Als eerste 
gaan we naar de naar de begraafplaats in Ciocaia, waar Sandor een 
dienst verzorgt vanwege Allerheiligen. Op alle graven staan kaarsen en 
waxinelichtjes, een mooi en bijzonder gezicht. De volgende morgen om 
08.00 uur is de losploeg aanwezig en lossen we het laatste gedeelte van 
de vracht. Aansluitend gaan we bij de gerestaureerde gemeentezaal 
kijken. De fundering voor het keukengebouw en toiletten zijn gestort. We 
zijn daarna uitgenodigd door de burgemeester om bij zijn loonbedrijf te 
komen kijken. Na een mooie rondleiding nemen we afscheid van elkaar. 
De vrachtwagen begint aan zijn reis terug naar Putten en wij vliegen aan 
het einde van de middag terug naar Eindhoven. 

Verslag Moldavië reis najaar 2022
Na een prima vlucht komen we aan in Chisinau en worden opgehaald 
door Andrei. De Moldavische gastvrijheid wordt ook nu weer hoog in 
het vaandel gehouden. Bij aankomst in Causeni heeft Doina heerlijk 
voor ons gekookt. Ons eerste bezoek is aan bejaarden- en verzor-
gingstehuis Tanatari. Deze keer hebben we niet alleen bananen voor 
de bewoners meegenomen maar ook voor iedereen een paar warme 
sokken en een mok. Er zijn op dit moment ongeveer 50 bewoners in Ta-
natari. Directrice Oxana geeft aan dat er met behulp van de overheid 
voldoende geld is voor eten. Wat zij wel nodig hebben is incontinen-
tiemateriaal, wasmiddelen, zeep, shampoo, looprekjes en waterdicht 
beddengoed. Bij een volgend transport zullen wij zoveel mogelijk voor 
ze proberen mee te nemen.  
Onze volgende stop is Crocmaz. Vladimir en Galina ontvangen ons 
hartelijk. Crocmaz ligt dicht bij de Oekraïense grens en veel vluchte-
lingen worden hier voor korte of langere periode opgevangen. 
Het valt ons op dat het gebouw hard toe is aan groot onderhoud, 
het toilet binnen werkt niet, de dakgoot lekt, het hek is kapot en de 
speeltoestellen moeten opgeknapt worden. Tijdens Corona was het 
centrum gesloten voor opvang van kinderen. Wel zijn er voedsel-
pakketten uitgedeeld aan ouderen die anders eten kregen via het 
tafeltje dekje project. Inmiddels is de buitenschoolse opvang voor 
kinderen weer gestart. Er komen ongeveer 20 kinderen.
Vladimir en Galina zouden tijdens een volgende jongerenreis erg 
graag een groep in Crocmaz ontvangen. Dit houden we zeker in 
gedachten. Voordat we terug rijden naar Causeni bezorgen we 
ook nog op twee adressen een voedselpakket.  
De volgende dat is het zondag en wordt het heilig avondmaal 



gevierd. Mooi om te zien dat God overal in de wereld zijn kerk in stand 
houdt en mensen Zijn naam belijden. Na de dienst is er een overleg met 
de kerkraad en bespreken we de lopende projecten. De kerkraad geeft 
een toelichting hoe alle giften en goederen besteed zijn het afgelopen 
jaar. Het gemeentegebouw achter de kerk ziet er goed uit. De ruimte 
voor zondagschool is weer in gebruik en er is een slaapkamer voor 
noodopvang. Andrei geeft aan dat er op dit moment een 10 tal ouderen 
ondersteund worden door de kerk. Zij ontvangen ook haardhout voor de 
komend winter. Ook Andrei benadrukt dat een groep Puttense jongeren 
heel erg welkom is en hij graag wil helpen bij het organiseren bij het 
helpen van een jongerenreis. 

In het dorp Cirnateni, ongeveer 7 km van Causeni is een huis waarvan 
de helft een prachtig kerkzaaltje is van een Baptistengemeente. Ion, de 
eigenaar van dit pand heeft altijd al de droom om een kerk voor een 
christengemeente te bouwen in zijn woonplaats. Eigenhandig is hij begon-
nen, waarbij zijn gezin met 4 kinderen in een kleine ruimte van het huis 
woonde. Hij ontmoette Valeriu, die hem graag hierbij wilde helpen. De 
helft van het huis is nu woning , en de andere helft is kerkzaal. Bijzonder 
om te zien hoeveel offers zij hebben gebracht om een kerk te bouwen. 
Beide mannen organiseren daar 2 keer per week kerkdiensten. Er zijn 15 
geregistreerde leden en gelukkig komen er soms meer. Gedreven man-
nen, met mooie plannen. Op dit moment hebben zij geen sponsors en 
zijn ze op zoek naar hulp. 
Omdat volgens Ion elk contact begint met gebed, wordt eerst een geza-
menlijk gebed gedaan. Zij vragen wel aan God om hulp maar laten ons 
gaan zonder om geld of ondersteuning te vragen. Toch voelen wij dat 
we hier niet voor niets geweest zijn en een antwoord moeten geven. We 
gaan snel een beslissing nemen of en hoe we deze gemeente kunnen 
helpen. 
Als laatste bezoeken we het Profamilia Maternal home. Hier worden 
we ontvangen door de (nieuwe) manager Christina. Zij werkt hier al 
jaren maar is sinds kort manager geworden. Zij vertelt dat er naast 
vrouwen uit de doelgroep ook 3 vrouwen en 2 kinderen uit Oekraïne 
zijn. Binnenkort is er controle voor de accreditatie en daarvoor moet 
alles netjes in orde zijn, dus daar waren ze best druk mee. We kijken 
even rond en met name naar de keukens. Deze zijn in zodanige staat 
dat opknappen geen optie is. Na wat overleg besluiten we ter plekke 
om geld toe te zeggen voor 2 nieuwe keukens. Na de gebruikelijke 
bordesfoto met de complete staf nemen we hartelijk afscheid. 
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Als u een van de projecten wilt steunen kunt u uw bijdrage 
overmaken op NL31 RABO 0384 1222 13 

       t.n.v. Stichting Putten-Roemenië-Moldavië onder 
vermelding van de projectnaam.
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In memoriam
Dirk Teunissen

Verdrietig hebben wij kennis genomen van het overlijden van 
Dirk Teunissen. Jarenlang is Dirk bestuurslid geweest van onze 
stichting. Hij was een betrokken, hulpvaardig en mooi mens. 
Altijd stond hij klaar voor medemens in Roemenië en Moldavië
Wij denken met dankbaarheid en liefde aan hem terug. 
Zijn vrouw Gerrie en de kinderen wensen wij veel sterkte toe bij 
het verwerken van dit grote gemis.


