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Een klein pakketje met rijke inhoud! 

Elk jaar opnieuw staan we er weer versteld van hoeveel mensen de actie Veld Vol Voedsel steunen. Het is hartverwar-
mend te merken dat er zoveel mensen zijn die bewogen zijn met het lot van behoeftige medemensen en daarom deze 
actie steunen. En u was één van hen. Dank u wel voor uw medeleven en uw steun. U heeft het mede mogelijk ge-
maakt dat we in Moldavië en Armenië ruim 6.000 gezinnen konden verblijden met pootaardappels en/of groenteza-
den.   
 
De vrouw hier op de foto heeft een klein pakketje in handen. Qua gewicht stelt het niets voor. Maar de inhoud draagt 
een grote belofte in zich, nl. de belofte van een grote groenteoogst die voldoende is om een gezin met 4 kinderen te 
voeden. Kortom, ze heeft ‘goud’ in handen.  
 
Geen vis, maar een hengel 
De actie Veld Vol Voedsel biedt een structurele oplossing voor het grote hongerprobleem van noodlijdende gezinnen 
in Armenië en Moldavië. We geven ze zogezegd geen ‘vis’, maar de ‘hengel’ waarmee ze zelf de vis kunnen vangen.   



Voedsel en waardigheid 
Moldaviërs die op het platteland wonen 
eten voornamelijk voedsel dat ze zelf in 
hun eigen tuintje verbouwen – dat le-
vert niet alleen voedsel voor de zomer 
en de herfst, maar de groenten worden 
ook ingemaakt en bewaard voor de win-
termaanden.  
 
Dit jaar konden we met uw hulp vele 
honderden gezinnen en ouderen van 
zadenpakketten en/of pootaardappels 
voorzien. Daardoor hebben ze niet al-
leen dit jaar genoeg te eten, maar het 
geeft hen ook waardigheid omdat ze op 
deze manier zelf voor hun gezinnen kun-
nen zorgen en hen te eten geven. Hier-
onder vindt u een paar voorbeelden van 
gezinnen die blij waren met het ‘goud’ 
dat ze ontvingen. 

Gheorghe is gehandicapt nadat hij door een ongeluk zijn onder-
arm moest missen. Sinds die tijd heeft hij het heel moeilijk gehad, 
en het valt hem zwaar om de dagelijkse dingen te doen. Naast zijn 
handicap heeft hij ook de zorg voor zijn zieke vrouw. Zij is al jaren 
bedlegerig vanwege pijn en ziekte. Ze waren erg blij met de zaden 
die ze kregen. Gheorghe zei dat het een enorme steun voor hen is. 

Nina woont in Caplani en is weduwe. Ze woont in het 
huis van haar dochter die in Rusland werkt en zorgt 
voor haar kinderen. Eén van de kinderen studeert in 
Chisinau en de ander gaat in het dorp naar school. Ni-
na houdt ook het tuintje bij, en toen we haar een be-
zoekje brachten was ze net in de tuin aan het werk. 
Toen ze zag hoeveel zakjes zaad we meegebracht had-
den, kon ze niet geloven dat die allemaal voor haar 
waren. “Zijn al die goede dingen voor mij?” vroeg ze. 
Haar ogen vulden zich met tranen. Ze is dankbaar dat u 
zorgt voor de weduwen en de wezen in het dorp! 



Ik heet Svetlana en ik ben weduwe. 

Ik heb twee kinderen en een zieke 

vader; ik kan niet gaan werken om-

dat ik voor hen moet zorgen. Met 

de zaden en de pootaardappels die 

ik van u gekregen heb kan ik geluk-

kig mijn eigen voedsel verbouwen 

en hebben we te eten.  

Hartelijk bedankt dat u om ons 

geeft! Ik waardeer uw werk en uw 

liefde voor ons.  

Hartelijke groeten, 

Svetlana 



De kleine Andrian van 4 kwam samen met zijn moeder Ana naar de kerk en 
kreeg na de dienst een zak met pootaardappelen. Andrian zat naast de zak en 
als iemand dichtbij hem kwam probeerde hij de zak te beschermen en duide-
lijk te maken dat hij van hem was en dat niemand hem mee mocht nemen!  
 
Zijn moeder Ana is werkloos en ook haar man Ion heeft maar af en toe werk. 
In de zomer werken ze allebei zoveel mogelijk op het land om wat te verdie-
nen, maar in de winter heeft het gezinnetje het heel moeilijk, want dan is er 
geen werk.  
 
De pootaardappelen zijn een grote zegen voor hen, en hopelijk kunnen ze heel 
veel aardappels oogsten voor de komende winter! 



Gespannen situatie in Armenië  
Doordat begin april 2016 Armenië aangevallen werd door 
buurland Azerbeidzjan en er bijna een volledige uitbrak, kwa-
men grensdorpen direct onder vuur te liggen. Eigenlijk waren 
de dorpsbewoners zeer heldhaftig dat ze ervoor kozen om in 
hun dorpen te blijven.  

Moedige medewerkers 
De medewerkers die de aardappels naar de afgelegen dorpen 
in de bergen brachten verdienen onze dank en respect, omdat 
ze soms beschoten werden op weg naar de dorpen. God zij 

Bij een dorpshuis kwamen de kogels door het raam en in elk 
dorp werden allerlei soorten kogels opgeraapt die op Armenië 
waren afgevuurd.  Onze medewerker in Armenië vertelde dat 
veel van die kogels door de internationale gemeenschap ver-
boden zijn, omdat ze door het gehele lichaam slingeren en 
zogezegd de gehele mens letterlijk vernietigen.  
 

dank vielen er geen slachtoffers of gewonden. Desondanks 
gingen ze door met hun belangrijke, hoopgevende en hulpbie-
dende werk. 
 



Pootaardappels voor dorpen in risicogebieden 
Vanwege de voortdurende oorlogsdreiging en de 
voortdurende beschietingen door sluipschutters, 
hebben we ervoor gekozen om juist de dorpen die 
in het hardst door deze situatie getroffen worden 
te voorzien van pootaardappels. Want juist aan 
kwalitatief goede pootaardappels was grote be-
hoefte. Bijna 4000 gezinnen kregen pootaardap-
pels! 



Bemoedigende actie 
Het is moeilijk te beschrijven hoe blij en dankbaar de dorps-
leiders en dorpsbewoners met de pootaardappels waren. Het 
betekende voor hen niet alleen hoop op een goede oogst, 
maar het was voor hen ook een teken dat ze niet vergeten 
werden. Deze actie met pootaardappelen heeft de mensen in 
hun onzekerheid, angst, onrust en worstelingen enorm be-
moedigd.  



Oogst voor nu en later 
In het najaar was het resultaat van hun pootactiviteiten en 
de zegen van de Heer te zien. Nagenoeg alle dorpen hadden 
een prima oogst. Alleen in het noorden was op sommige 
plekken de oogst iets minder omdat aardappelplanten door 
hagel beschadigd waren.  
  
Een groot deel van de aardappelopbrengst wordt gebruikt 
voor consumptie, maar er worden ook aardappels bewaard, 
zodat die in het volgende seizoen weer als pootaardappels 
gebruikt kunnen worden. Die bieden dus uitzicht op een 
nieuwe oogst. 

Bedankt voor uw 

bijdrage voor dit 

project, waarmee 

op een structurele 

manier honger 

wordt bestreden. 


