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In de greep van Corona
In het voorjaar van 2020 werden we geconfronteerd met het corona-virus. Het virus hield de hele
wereld in z’n greep. In veel landen, waaronder ook Nederland, werd een Lock down afgekondigd. In
Nederland en andere westerse landen konden regeringen tot op zekere hoogte financiële steun
bieden. Echter een groot aantal mensen in zwakke en kwetsbare landen kwamen in grote
problemen. Arme en kwetsbare mensen waren de wanhoop nabij omdat ze te maken kregen met
honger. Hun daglonerswerk was weggevallen. Daardoor hadden ze geen inkomsten meer en dus
geen geld om eten te kopen.
Noodhulppakketten
Het verkrijgen van voedsel en hygiënematerialen was voor veel gezinnen en ouderen het
allergrootste probleem. Daarom zijn we de SOS-noodhulpactie gestart. Met onze lokale partners
hebben we noodhulppakketten samengesteld met daarin een extra grote hoeveelheid voedsel (o.a.
rijst, meel, olie, aardappels, pasta, etc. etc.) en hygiëne benodigdheden (o.a. zeep, wasmiddel,
mondkapjes etc.).
Overweldigend
De steun die we van onze donateurs ontvingen was overweldigend! We hadden verwacht dat door
corona, de Lock down en de heersende onzekerheid de mensen in Nederland de hand op de knip
zouden houden. Echter het tegendeel was waar! Wat zijn er ontzettend veel lieve, meelevende
mensen met een warm hart voor de medemensen in nood. Met de steun van onze donateurs hebben
we 18.306 (!) noodhulppakketten kunnen uitdelen in Albanië, Armenië en Moldavië.
Ook u was een van die vele donateurs die een steen(tje) heeft bijgedragen. Mede dankzij uw steun
konden we duizenden gezinnen in een heel moeilijke periode praktische, geestelijke en ook morele
steun bieden. Daarom wil ik u, mede namens het bestuur van Mensenkinderen, mede namens mijn
collega’s en vooral namens al die mensen die wij hebben kunnen helpen uit de grond van mijn hart
danken voor uw warme betrokkenheid!!!

In dit verslag geven wij u een impressie van de hulp die werd geboden.

Van Anna Jambazian, één van onze partners in Armenië, ontvingen wij op 2 juni 2020 een
tussentijds verslag met veel foto’s over de uitvoering van het noodhulpproject. Het geeft een goed
beeld van hoe de situatie op dat moment in Armenië was.

De huidige situatie in Armenië is op het moment behoorlijk ernstig. Gezien het bevolkingsaantal, de
10.009 aantal besmettingen en 158 sterfgevallen, zijn deze cijfers inderdaad alarmerend voor ons.
Als liefdadigheidsinstelling hebben we elke dag gewerkt, zelfs op zaterdags en zondags. Het is
begrijpelijk dat de huidige situatie van de gezinnen moeilijker is geworden vanwege het gebrek aan
werk en tevens de angstgevoelens en stress die de huidige situatie teweeg heeft gebracht.
Tijdens de uitvoering van het AR-408 project (NOODHULPPAKKETTEN) zijn we in verschillende
gemeentes en bij vele gezinnen geweest. In deze tijden is het erg belangrijk om achter deze mensen te
staan. De sociaal psychologische diensten van de stichting werken ook op een 24 uur per dag basis.
We hebben dagelijks contact met de begunstigde families en de voedselsteun wordt zonder enig
uitstel aan de gezinnen geleverd. Natuurlijk is het geen gemakkelijke taak, aangezien we ons ook
ongerust maken om onze medewerkers. We hebben medewerkers op leeftijd die onder de risicogroep
vallen. We hebben ervoor gezorgd dat hun contact met de begunstigden zo min mogelijk plaatsvindt.
De begunstigden werden gevraagd om voor hun eigen veiligheid en de veiligheid van onze
medewerkers niet langs ons centrale gebouw te komen. Onze kinderarts en psycholoog werken in
zeer kleine groepen en maken prive visites. We dragen altijd beschermende kleding, meten de
lichaamstemperatuur en gebruiken ontsmettingsmiddelen. We zorgen voor mondkapjes en
handschoenen.
We zitten momenteel niet meer in een lockdown, maar het is nu verplicht om een mondkapje te
dragen, afstand van elkaar te houden en om niet in grote groepen bijeen te komen.
Beste Mensenkinderen, meer dan ooit is het duidelijk dat de steun aan de begunstigde gezinnen zo
veelzijdig, zo relevant en zo effectief is. Moge God kracht geven aan al de mensen die nu hun eigen
zorgen vergeten zijn en anderen steunen. Dit geldt voor alle schakels van deze ketting: beginnend
vanuit de donors tot aan de uitvoerende medewerkers.
Wees gezond!
Groeten uit het momenteel onrustige Armenië,
Շնորհակալություն

Bericht uit Moldavië (augustus 2020)
De quarantaine in Moldavië begon op 13 maart en deze situatie trof de hele bevolking diep. Eenzame
ouderen konden niet naar de winkel om brood te kopen - er was niemand die thuis een masker of
een paar handschoenen had en zonder deze mochten mensen de straat niet op. Gezinnen, waarvan
de schoolgaande kinderen op school of bij de kleuterschool normaalgesproken een maaltijd of
misschien wel twee maaltijden aten, moesten nu thuis drie maaltijden zien te vinden. Veel gezinnen
die voorheen een bescheiden, stabiel inkomen hadden, liepen nu tegen de muur. Aanvankelijk
hadden ze nog wat spaargeld, in de hoop dat de situatie zou verbeteren en dat ze weer aan het werk
zouden kunnen, maar de situatie lijkt niet snel te veranderen.
Hulp geboden op meer dan 160 locaties
Predikanten van overal vandaan belden
ons met de vraag of we konden helpen met
voedsel voor mensen in hun dorpen,
omdat er zo velen in grote nood
verkeerden en de kerk om hulp vroegen.
Dit voorjaar hebben we 2.000 gezinnen op
meer dan 160 locaties in Moldavië kunnen
helpen met een voedselpakket en
basishygiëneproducten. We verdeelden
Moldavië in zeven gebieden en elk gebied
ontving tussen de 195 - 400
voedselpakketten. In elk gebied werd
iemand aangewezen die ervoor
verantwoordelijk was dat de kerken in zijn
gebied de benodigde producten en dozen ontvingen en vervolgens stelden de kerken de
voedselpakketten samen en bezorgden ze die aan de begunstigden.
Glodeni en Soroca
Het was vooral belangrijk met dit project twee gebieden in het noorden, die sterk zijn getroffen door
het Coronavirus, te ondersteunen: Glodeni en Soroca. In Glodeni hadden burgemeestersassistenten
de predikanten in het gebied gebeld met het verzoek enkele
gezinnen te ondersteunen. In deze twee regio's was reizen in of
uit het gebied verboden en hadden mensen toestemming van
de politie nodig om met de auto door het gebied te rijden. De
voorgangers in Soroca en Glodeni kregen die toestemming en
konden zo voedselpakketten bezorgen bij mensen in nood. De
mensen in Soroca waren erg dankbaar voor de steun, omdat ze
het dorp niet uit mochten en niet de spullen konden kopen die
ze nodig hadden. Volgens de voorgangers waren de mensen,
door deze periode van onzekerheid, ook ontvankelijk voor het
Woord van God en vele harten werden verzacht. Mensen
hebben hoop en geloof nodig. Velen getuigden dat, met dit
voedselpakket, hun gebeden werden beantwoord; ze hadden
het dieptepunt bereikt en riepen wanhopig God aan en vroegen
Hem om hulp en Hij had gereageerd via mensen in de kerk.

Silvia en Pavel hebben zes kinderen - drie jongens en drie meisjes.
Ze wonen in een klein huis dat momenteel wordt gerenoveerd. Het
is een hardwerkend en zorgzaam gezin. Ze hebben een groentetuin
en de groenten verkopen ze op de markt om wat geld te verdienen.
Vlak bij hun huis fokken ze enkele dieren, die als voedsel dienen.
Silvia kan op dit moment niet werken, omdat ze voor haar kleine
kinderen moet zorgen. De oudere kinderen gaan naar school en
naar de kleuterschool. Haar man is de enige die verdient - hij werkt
af en toe in de bouw. Het gezin ondervindt veel moeilijkheden,
vooral in deze periode van quarantaine, omdat Pavel niet kan
werken en geen producten op de markt kan verkopen. Ons bezoek
om hen te voorzien van voedsel en hygiëneproducten hielp hen
enorm en heeft hen zeer bemoedigd.

Kwetsbare groep: Gezinnen met gehandicapte kinderen
Voor gezinnen met gehandicapte kinderen is het vaak nog moeilijker elke dag door te komen. Over
het algemeen is Moldavië, in het ondersteunen van gezinnen, niet zo ver als westerse landen. Een
arbeidsongeschiktheidsuitkering is niet voldoende om in de behoeften van het gehandicapte kind te
voorzien en vaak moet een van de ouders thuisblijven om 24/7 zorg te bieden. Mensen met een
handicap worden niet aangemoedigd te leren onafhankelijk te zijn en gezinnen met gehandicapte
kinderen worden ertoe gebracht te geloven dat ze iets verkeerds hebben gedaan en hiervoor worden
gestraft - het kind wordt verborgen gehouden voor de samenleving en ouders schamen zich om hulp
te vragen. Door de coronamaatregelen werd juist deze groep mensen extra zwaar getroffen. Daarom
hebben we hen extra hulp geboden.
Valentina is 60 jaar oud en woont in Costesti met haar dochter,
die getrouwd is en twee kinderen heeft. Ouderdom is moeilijk
te verdragen, vooral als je gezondheidsproblemen hebt, vindt
ze. Ze slaat zich erdoorheen met medicatie - haar benen en
armen doen pijn en ze loopt moeilijk - maar ze is blij dat haar
dochter en kleinkinderen voor haar zorgen. Haar man is een
jaar geleden overleden aan een hartaanval. Haar dochter werkt
in een ziekenhuis in Chisinau en heeft een klein salaris, maar
het is in ieder geval een stabiel inkomen. De man van haar
dochter heeft geen vaste werkplek. Thuis werkt hij op het land,
waar hij hun eigen voedsel verbouwt. Valentina brengt elke dag
door met haar kleinkind van 17 jaar. Hij heeft het Syndroom van
Down. Hij is heel positief en speelt graag. Omdat hij tijdens de
quarantaine niet naar school kan en thuis moet blijven, verveelt
hij zich soms. Hij wil graag met zijn vrienden spelen. Ons bezoek aan Valentina was plezierig. Ze
waren blij dat we langskwamen en stonden ervoor open over God te horen. We baden voor haar
gezondheid om genezing en ze bad een gebed van berouw. We zijn dankbaar dat ook zij het Woord
van God mocht horen.

De familie Roman is een gezin met drie kinderen dat woont in het
dorp Fîrlădeni. Twee van deze kinderen zijn een tweeling, waarvan
een kind astma heeft en, alsof het nog niet erg genoeg is, het
tweede kind een hersentumor heeft. Moeder Elena is vaak
terneergeslagen als ze het lijden van haar kinderen ziet. Het kind
met de tumor heeft ondraaglijke pijn waardoor het huilt. Het gezin
heeft veel geld nodig voor behandeling en medicatie, maar helaas
kunnen ze vaak geen medicijnen kopen, omdat die duur en
moeilijk te vinden zijn. De vader geeft niet veel om de kinderen.
Hij geeft zijn vrouw de schuld dat het kind ziek is - toen de jongen
klein was, is hij gevallen en stootte daarbij zijn hoofd. "Als ze hem
beter in de gaten had gehouden, zou dit niet zijn gebeurd." Nu
draagt zij de verantwoordelijkheid om voor de kinderen te zorgen. Elena is uitgeput door het
voortdurende lijden. Ze was dolblij met onze komst en bedankte ons met tranen in haar ogen voor
het eten en de steun in deze moeilijke tijden.

MOLDAVIË

Albanië dubbel getroffen
Albanië is vorig jaar serieus getroffen door een grote aardbeving, gevolgd door vele honderden
naschokken. De Albanese overheid had grote plannen, maar het kwam niet direct tot hulp voor de
allerarmsten.
Na de aardbeving kwam er echter een nieuwe schok: corona. Met de komst van de eerste corona
besmettingen heeft de regering het land vrijwel direct in lockdown geplaatst. De belangrijkste
afweging was en is, dat het land geen capaciteit heeft om zieke coronapatiënten op te vangen. Deze
aanpak lijkt succes te hebben gehad wat betreft het aantal besmettingen en doden.
In Albanië is echter een groot deel van de beroepsbevolking dagloner. Daarnaast vinden deze
mensen ook vaak maar werk voor enkele dagen per maand. Dus toen veel bedrijven hun deuren
moesten sluiten zijn er veel mensen zonder enige vorm van inkomen komen te zitten.
Een groot aantal gezinnen is na de schokken van de vele aardbevingen en door de coronacrisis niet in
staat om hun leven goed op te pakken. Daarom heeft Mensenkinderen 250 gezinnen geselecteerd
die van niemand hulp ontvangen en hen twee maanden (mei en juni) een uitgebreid voedselpakket
gegeven.

De documenten van de overheid die toestemming geven om tijdens de lockdown te reizen

Hulp geven op afstand

Dolblij met de hulp

