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Beste donateur, 
 

Het is voor ons verbazingwekkend hoe brandhout het leven van gezinnen kan veranderen en 
mensen weer hoop en vertrouwen in de toekomst kan geven.  
 

Samen met de plaatselijke kerken hebben we meer dan 840 arme gezinnen van brandhout voor-
zien. Een ongelooflijk groot geschenk voor deze mensen. Velen hebben het als een godsgeschenk 
ervaren en dankten de Heer voor zoveel lieve en zorgzame mensen die omzien naar hen en wil-
len helpen.  
 



Hulp bieden met het oog op het welzijn van de kinderen 

Alexandru en zijn vrouw Tatiana hebben 3 kleine kinderen. Ze hebben grote nood omdat ze niet 
erg verstandig met hun geld omgaan. Beide ouders drinken alcohol. Het huis waarin ze wonen 
heeft geen goede leefomstandigheden - er is geen water, geen elektriciteit of en geen brandhout 
voor de kachel. De ouders zijn vaak aan het werk en de kinderen zijn dan alleen thuis. De kin-
deren krijgen vaak geen eten. De kinderen brengen hun vrije tijd op straat door en niemand 
houdt toezicht op hen.  
 

Omdat de kinderen ongewild in vreselijke omstandigheden leven, biedt Mensenkinderen hulp 
aan dit gezin. Dit gezin heeft veel morele, spirituele en materiële ondersteuning nodig. We heb-
ben het Woord van God gedeeld met Alexandru en Tatiana en gesproken over Bijbels principes.  
Vooral met het oog op het welzijn van de kinderen hebben we ze met verschillende projecten 
ondersteund (voedsel, kleding en brandhout). Wij hopen en bidden dat de ouders tot inkeer ko-
men en beter voor hun kinderen gaan zorgen.  

 

Een alleenstaande moeder 

Natalia is een alleenstaande moeder die haar dochter 
alleen opvoedt. Natalia werkt dagelijks en haar inko-
men is niet stabiel; soms drinkt ze alcohol. Haar doch-
ter is 16, maar die gaat niet meer naar school omdat ze 
zwanger is. Dit gezin ontvangt geen enkele steun van 
de staat en ze staan voor veel ontberingen.  
 

We hebben Natialia ondersteund met brandhout, 
waarvoor ze enorm dankbaar was. 



Stiekem hout sprokkelen is niet meer nodig 

Nina is de moeder van een sociaal kwetsbaar gezin. Ze heeft hepatitis, is gehandicapt en ze heeft 
geen werk. Ze zorgt voor 3 kleine kinderen terwijl haar man dagelijks werkt voor een nabijgele-
gen landeigenaar. Dit gezin heeft geen eigen plek om te wonen, dus verblijven ze bij Nina's moe-

der. Ze wonen in een 
klein huis en oma is 
59 jaar oud, ze heeft 
veel pijn en ziektes 
waarvoor medische 
behandeling nodig is. 
Het pensioen van oma 
van 980 Lei kan de 
behoeften van het 
gezin niet dekken. Het 
huis heeft reparaties 
nodig, het dak lekt, 
twee ramen ontbre-
ken, de deur sluit erg 
slecht en dus komt de 
kou binnen. Nina's 
man en kinderen gaan 
vaak naar het bos om 

stiekem brandhout te verzamelen. Dit is bij wet verboden, maar ze zien geen andere uitweg want 
geld voor brandhout hebben ze niet.  
Door het verzamelen van brandhout missen de kinderen veel lessen van school. Dit gezin was 
enorm verrast dat ze brandhout ontvingen en ook hulp bij het opknappen van het huis. Deze 
steun zal het leven van deze familie enorm verbeteren: de kinderen hoeven geen lessen meer te 
missen; ze hoeven niet meer de wet te overtreden door onrechtmatig hout te sprokkelen, en ze 
kunnen in een warm huis de winter doorkomen hetgeen de gezondheid ten goede komt.  
 

Geen hoop en eenzaam 

Filip is 52 jaar oud, hij woont samen met zijn jongere broer die een verstandelijke handicap heeft. 
Zo’n 11 jaar geleden moest Filip aan zijn wervelkolom geopereerd worden en raakte hij gehandi-
capt. Hij kan niet rondkomen en heeft persoonlijke verzorging nodig. Hij heeft geen familie en 
woont in het ouderlijk huis. De omstandigheden zijn erg moeilijk omdat het pensioen van 480 Lei 
niet voldoende is om hun persoonlijke behoeften te dekken. Filip's jongere broer doet seizoens-
werk om de rekeningen te dekken.  
 

Vanwege het gebrek aan geld had Filip geen 
brandhout. Van de lokale gemeente ontving hij 
in november brandhout, maar dat was zo wei-
nig dat het na twee weken al verbruikt was. 
Toen we met hem spraken, konden we zijn 
wanhoop voelen. Hij vertelde dat hij geen hoop 
had en geen  toekomst; hij voelde zich eenzaam 
en in de steek gelaten. Er zijn veel dagen dat hij 
geen eten heeft. Buren en vrienden bezoeken 
hem maar zelden. Het brandhout was een 
enorm cadeau en een grote verrassing voor Fi-
lip. 



Kiezen tussen medische behandeling of eten en brandhout 

Iulia is 76 jaar oud en woont samen met haar man Grigore, die 86 is. Ze hebben twee kinderen, 
maar ze vertellen ons met tranen in hun ogen dat hun kinderen maar heel zelden op bezoek ko-
men. Iulia heeft een pensioen van 1400 Lei, maar het is niet genoeg voor brandhout en het medi-
cijn dat ze nodig heeft voor haar hartaandoening. Haar man is slechthorend en voelt zich vaak 
ziek.  
 

Iulia ging in december 2017 naar de dokter om te zien hoe haar behandeling verliep en zij zeiden 
dat er een paar veranderingen waren. Het vochtgehalte in haar hart is een beetje afgenomen, 
maar dat is niet voldoende, ze moet meer behandelingen krijgen die nogal prijzig zijn. We vroe-
gen haar hoe ze zich in het algemeen voelde en ze zei dat ze zich slechter voelde dan voor de be-
handeling en dat ze heel langzaam het huis uitkwam.  
 

Het was lunchtijd toen we hen bezochten en we vroegen haar of ze die dag al had gegeten en ze 
zei nee, ze hadden niet echt iets, ze had nog wat bonen gevonden en die had ze gekookt. Al het 
geld ging op aan de behandeling en ze moesten zelfs geld lenen, ze konden niet vaak vuur maken 
om op te koken. We waren blij dat we ze brandhout konden geven.  
 

Beelden van de actie brandhout 



Een sterke, dappere maar zieke vrouw 

Maria is 68 jaar oud. Ze woont alleen en heeft geen familie die haar bezoekt. Haar buren komen soms op 
bezoek omdat ze heel gastvrij is. Ze gaf les aan de universiteit in Chisinau en was laborante, maar haar 
moeder werd ziek en ze moest terugkeren naar Recea om voor haar te zorgen.  

Maria zegt dat ze een ander leven had kunnen hebben, maar ze had nooit de gelegenheid om te trouwen. 
Ze heeft geen broers of zussen - die stierven alle vier voordat zij werd geboren. Ze woont alleen in het ou-

derlijk huis en heeft deze zomer ontdekt dat ze kanker heeft. De artsen zeggen dat ze al in de derde fase 
zit en in november werd het terminaal. Met tranen in haar ogen vertelt ze dat, toen ze hoorde dat ze 
kanker had, haar hele leven haar voorbij flitste. Ze zegt dat de pijn ondraaglijk is, zowel lichamelijk als 
emotioneel, maar ze slaagt erin het toch te dragen. Ze was een sterke, hardwerkende vrouw die altijd 
goed voor zichzelf kon zorgen, maar sinds haar diagnose kanker is, zijn haar benen pijnlijk geworden en 
kan ze zich niet zonder pijn bewegen. Ze besteedt het grootste deel van haar pensioen aan het medicijn 
dat ze nodig heeft en er blijft maar heel weinig over voor eten, laat staan voor brandhout. Ze blijft zoveel 
mogelijk in bed liggen om maar niet koud te worden. Het brandhout dat we haar gaven was voor haar een 
enorme uitkomst. 
 

Beelden van de actie brandhout 



Hulp aan gezinnen waarvan één van de ouders in de gevangenis verblijft 

 

Albanese gezinnen waarvan één van de ouders een gevangenisstraf uitzit hebben het erg zwaar. Naast de 
schande en soms verstoting uit de locale gemeenschap leven ze in grote armoede omdat in veel gevallen 
de kostwinner is weggevallen. Mensenkinderen bekommert zich om deze gezinnen en biedt hulp in de 
vorm van aandacht, voedsel, brandhout en andere benodigheden. In het kader van de actie brandhout zijn 
400 Albanese gezinnen geholpen.  
 

Doelstelling van dit project: 
Gezinnen waarvan één van de ouders in de gevangenis verblijft, worden in de moeilijkste periode van het 
jaar geholpen , en worden in contact gebracht met leden van de plaatselijke kerken 

 

Resultaten van dit project: 
 400 gezinnen van gevangenen zijn geselecteerd 

 Ieder gezin heeft voedselpakketten van 3.000 lek (= € 23,-) ontvangen  
 4 Maanden lang warden voedselpakketten naar 400 gezinnen gebracht  
 4 Maanden lang is een pakket brandhout gekocht (of de elektriciteitsrekening betaald) 300 gezin-

nen met een waarde van 4.000 Leke (= € 30,- per levering) 
 4 Maanden lang zijn 70 gezinnen geholpen met de betaling van hun elektriciteitsrekening voor de 

verwarming van hun huis/apartement 
 56 Lokale kerken zijn ingeschakeld bij het bezoeken van de gezinnen en de distributie van de 

pakketten 

 De gezinnen zijn uitgenodigd bij Kerstvieringen en andere activiteiten van de lokale kerken  
 Door de contacten zijn de gezinnen geïntroduceerd bij de gezinnen van gelovigen 

 Na afloop van de winterperiode zijn de bestaande contacten met de lokale kerk leden op natuurlijke 
wijze voortgezet 



 

Bedankt voor uw steun! 


