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Tour 2017 
Na een jaar van voorbereidingen, is plotseling de tour alweer afgelopen. Het echt-

paar Pesterev heeft kennis gemaakt met Nederland tijdens een voorjaarsweek uit 

het boekje: ‘het weer in Nederland was op zijn best.’ De meest bijzondere ervaring 

was dat mevrouw Pesterev verrast werd, door zoveel bekende gezichten. Er zijn heel 

wat mensen op bezoek geweest in Moldavië en dan is een tour door Nederland 

meer een reünie.  

Wij, als bestuur, hebben veel mensen gezien en gesproken en we waren blij met alle 

belangstelling die u toonde voor de mensen en het werk in Moldavië. We hopen dat 

u betrokken blijft en met ons mee blijft werken. Alleen samen kunnen we projecten 

in Moldavië mogelijk maken. En even voor de duidelijkheid: ‘u kunt ons altijd bena-

deren voor informatie of nog een presentatie bij u in de buurt. U hoeft niet te wach-

ten op een volgende tour!’ 

Vernieuwing 
Hier ligt hij dan; “Hart voor Moldavië nieuws”, voorheen Bulletin. U zult misschien 

denken is dit de nieuwsbrief wel van Hart voor Moldavië? Jawel, maar dan volgens 

een nieuwe naam en indeling. Zoals al eerder gemeld zijn we een aantal maanden 

bezig geweest om een nieuwe website, logo met slogan, briefpapier, folder en 

nieuwsbrief te ontwikkelen. 

Hier ziet u het resultaat. Wij als bestuur zijn er heel blij mee en we hebben tijdens 

de tour veel positieve reacties gehad. Neemt u ook, als u dat al niet gedaan heeft, 

eens een kijkje op onze nieuwe website www.hartvoormoldavie.nl. Daar moeten 

nog wel de puntjes op de i worden gezet maar het biedt u veel actuele informatie. 

Pleegzorg 
Pleegzorg staat nog helemaal in de kinderschoenen in Moldavië. Toch hebben ont-

zettend veel kinderen deze zorg nodig. Omdat de internaten voor een groot deel 

dicht zijn gegaan en er te weinig pleeggezinnen zijn vallen heel veel kinderen tus-

sen wal en schip. Juist de kinderen zonder stabiele achtergrond of hulp zijn kwets-

baar. Deze kinderen worden gemakkelijk slachtoffer van bijvoorbeeld mensenhan-

del. Mensenhandel is een groot probleem in Moldavië, inmiddels ook een land 

waar ‘toeristen’ heen gaan voor goedkope prostitutie. 

Hart voor Moldavië zet zich in voor deze doelgroep en ondersteunt met ‘Hart voor 

een Kind’ pleeggezinnen die kinderen opnemen, zodat ook deze kinderen een zo 

normaal mogelijke jeugd hebben en zich kunnen voorbereiden op een goede toe-

komst    

Efeziërs  1:19 en hoe overweldigend groot de krachtige 

werking van Gods macht is voor ons die geloven. 
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Nieuwsbrief per mail 
Wij versturen 4 maal per jaar onge-

veer 1100 nieuwsbrieven naar onze 

leden. Waarvan ongeveer 300 per e-

mail en 800 per post. De kosten voor 

het versturen van de nieuwsbrieven 

per post zijn ongeveer €1200,- per 

jaar.  

Wat zou het toch mooi zijn als we die 

€1200,- ook aan de projecten in Mol-

davië kunnen besteden. Daarom 

doen wij een oproep aan degene die 

nu de nieuwsbrief per post ontvan-

gen deze voortaan per mail te willen 

ontvangen. 

Natuurlijk zijn er mensen die geen e-

mail hebben of toch de nieuwsbrief 

per post willen blijven ontvangen 

omdat zij dat prettiger vinden om te 

lezen. Geen enkel probleem, wij stu-

ren u dan graag de nieuwsbrief per 

post toe. 

Degenen die de nieuwsbrief voort-

aan wel per e-mail willen ontvangen, 

kunnen een mailtje sturen naar 

info@hartvoormoldavie.nl met ver-

melding van uw naam en melding 

van ‘nieuwsbrief van post naar mail’. 

Dan verwerken wij dat in ons sys-

teem en krijgt u de nieuwsbrief 

voortaan per e-mail. 

De nieuwsbrief  

digitaal? 
 

 

 

 

 

 

 

 

Laat het ons weten via 

 info@hartvoormoldavie.nl 



 Meander 64 1619 XT ANDIJK 

�  info@hartvoormoldavie.nl   

 www.hartvoormoldavie.nl  

Bank NL43RABO 0310 0423 21 

KvK 37104614 

Giften kunnen worden overgemaakt op bankrekening:  

NL43RABO 0310 0423 21 t.n.v. Hart voor Moldavië Andijk 

Vraag vanuit  het Hart voor een Kind! 
Kind zijn in Moldavië betekent vaak: kwetsbaar zijn, leven in armoede. Leven zon-

der ouder(s), gebrek aan liefde, aandacht. Kind zijn in Moldavië betekent vaak: over-

leven in plaats van geliefd te mogen zijn. 

Hart voor een Kind telt ongeveer 

veertig kinderen in Moldavië die 

door vaak ernstige en trieste 

omstandigheden niet meer thuis 

kunnen wonen. Zij zijn onderge-

bracht in liefdevolle christelijke 

pleeggezinnen in Moldavië. De 

kinderen en hun pleeggezin wor-

den gesponsord vanuit o.a. Ne-

derland zodat het pleeggezin de 

kinderen naast hun liefde en 

aandacht ook voedsel, school-

spullen e.a. kan geven. 

Met regelmaat komt er een nieu-

we aanvraag voor een sponsor in 

Nederland! Zo ook nu weer. Vasi-

le en Mariana, twee kinderen uit 

Moldavië uit een zeer kwetsbare 

situatie, zijn in een liefdevol, 

christelijk pleeggezin geplaatst. 

Thuis wonen ging niet meer. Zij 

zijn op zoek naar een sponsor. 

Zodat het pleeggezin hen dat kan 

geven wat ze nodig hebben. 

U kunt deze kinderen al sponso-

ren voor 30 euro per maand per 

kind. Het sponsorgeld komt 

rechtstreeks ten goede aan Vasile/ Mariana en hun pleeggezin. Bij de start van de 

sponsoring ontvangt u een foto en de nodige informatie. Tweemaal per jaar ont-

vangt u een berichtje van uw sponsorkind in de vorm van een brief of tekening. Wilt 

u een van deze kinderen maandelijks sponsoren? Of kent u in uw omgeving iemand 

die dit zou willen doen?  

U kunt dan contact opnemen met ondergetekende. Meer informatie kunt u vinden 

op de website: www.hartvoormoldavie.nl onder het kopje ‘pleegzorg’. Bij voorbaat 

heel hartelijk dank voor het meedenken! 

Met vriendelijke groeten 

Elsbeth Wichers-Löschner 

Coördinator Hart voor een Kind 

elsbeth@hartvoormoldavie.nl 

Kinderkampen 
De zomer staat voor de deur en dat 

betekent dat wij ons voorbereiden 

op de zomerkampen. 

Het is elk jaar weer een hele klus 

om voor 3 kinderkampen program-

ma’s te maken. 

De medewerkers hebben ervaring 

maar je moet toch elk jaar iets an-

ders verzinnen. 

Er staan straks 150 kinderen te 

wachten, verdeelt over 3 kampen, 

om 2 weken vermaakt te worden. 

Helaas komt er dit jaar bij ons in 

het dorp geen groep Nederlanders 

langs die een kinderkamp voor hun 

rekening wil nemen. 

Gelukkig is op het laatste moment 

nog wel een groep uit Harderwijk 

bereid gevonden om een kinder-

kamp van een week te gaan hou-

den in het buurdorp Bulboaca. 

De kinderen zien uit naar hun 

komst. 

Acties 
Wij krijgen regelmatig geld op de 

bank binnen wanneer er ergens in 

het land bijvoorbeeld een volleybal-

toernooi of tulpenactie is georgani-

seerd en waar de opbrengst voor 

Hart voor Moldavië is. 

Als jullie een actie gaan opzetten of 

hebben opgezet om geld in te za-

melen, zouden wij het leuk vinden 

om een bericht van jullie te ontvan-

gen. 

Wellicht kunnen jullie iets vertellen 

over wat jullie gedaan hebben van-

uit de kerk of vanuit een ander sa-

menwerkingsverband, hoe de actie 

is verlopen en natuurlijk wat de 

opbrengst was. 

Met hartelijke groet, 

Harro Wichers 

Penningmeester 

harro@hartvoormoldavie.nl 

Dank- en gebedspunten 
− Dank voor het goed verlopen van de Tour 2017 en dat wij vele mensen mochten 

bereiken. 

− Wij vragen gebed voor de zomerkampen dat vele kinderen daar vreugde en ont-

spanning mogen vinden. 


