
 
Groentezaden  

en  
pootaardappels 

 

Actie Veld Vol Voedsel 2021 



Het was overweldigend hoeveel 
donateurs in 2021 het project Veld 
Vol Voedsel van Mensenkinderen 
hebben gesteund. U was daar één 
van. We zijn u hiervoor heel erg 
dankbaar! Want mede door uw fi-
nanciële bijdrage konden wij snel 
met dit project van start gaan.  
 
Ruim 6000 arme mensen in Armenië 
en Moldavië hebben door dit pro-
ject hoop en vertrouwen gekregen. 
De groentezaden, graanzaden en 
pootaardappels betekenden voor 
hen dat ze geen honger zouden lij-
den en ook tijdens de winter vol-
doende eten zouden hebben. 
 
Vanuit Armenië en Moldavië ontvin-
gen we rapportages en heel veel 
foto’s over de uitvoering van het 
project. Ook ontvingen we tientallen 
brieven waarin mensen hun dank-
baarheid uiten voor de zaden en 
pootaardappels.  



GOEDE DADEN LEIDEN TOT GOEDE  
DADEN... 
De Republiek Moldavië is een agrarisch land 
waar de meeste mensen zich bezighouden met 
tuinieren en groenten en fruit verbouwen. In het 
voorjaar bereidt vrijwel iedereen in de dorpen 
hun tuinen voor om groenten te verbouwen 
voor de zomer en de herfst. Naast de zomer be-
reiden veel Moldaviërs zich voor op de winter 
door verschillende groenten in weckpotten te 
conserveren.  
 
Veel mensen uit de dorpen in Moldavië hebben 
geen vaste baan en kampen met een geldgebrek 
en kunnen het zich niet veroorloven om een 
breed scala aan zaden te kopen. Dit jaar was het 
groentezadenpakket rijk aan een uitgebreid as-
sortiment aan verschillende zaden.  

Een ambtenaar bekende ons dat toen we de 
zadenpakketten in zijn dorp uitdeelden, som-
mige mensen die kassen hadden erachter 
kwamen dat de zaden een geschenk zijn voor 
de arme mensen in het dorp. Geraakt door dit 
gebaar, besloten ze om uit hun kassen toma-
tenzaailingen beschikbaar te stellen voor 
dorpsgenoten. We zijn blij dat onze goede 
daden andere mensen motiveren om ook 
goede daden te doen.  
 
We profiteerden ook van een korting van de 
groothandels, zodat we veel meer gezinnen 
van zaden konden voorzien dan aanvankelijk 
gedacht. Het groentezadenproject zal voor 
ons land altijd actueel zal blijven omdat Mol-
daven altijd voor zichzelf zullen moeten zor-
gen.  



MARIA, EEN STERKE VROUW 
Maria is 55 jaar en ze is al 11 jaar weduwe. Ze voedde haar 7 
kinderen alleen op, van wie er 5 al getrouwd zijn en voor 
hun gezin zorgen.  
 
Maria heeft nog twee kinderen in huis: de 12-jarige Nicu en 
de 10-jarige Mariuta. Maria worstelt om alles te bieden wat 
ze nodig hebben en krijgt geen hulp van de staat. Maria is 
een hardwerkende vrouw. Toen we bij haar huis kwamen 
was ze net bezig met het schoonmaken van een paar rozen-
struiken in haar tuin.  
 
Maria was heel erg blij toen ze hoorde dat ze een groente-
zadenproject zou ontvangen, omdat ze een grote tuin heeft, 
maar geen geld om zaden te kopen. Ze dankte God voor de 
zaden en bad voor een rijke oogst, voor gezondheid en vre-
de in het land omdat alle dingen in Zijn handen zijn! 

EEN ARM HARDWERKEND ECHTPAAR 
Tatiana woont in het dorp Parcani. Zij en haar man Vitalie voe-
den vijf kinderen op: Andriana is 19 jaar,  Vlad is 14 jaar,  Liviu is 
9 jaar, Mihaiela is 5 jaar en Ciprian is 2 jaar. Het grote probleem 
met dit gezin is dat geen van hen een stabiele baan heeft. Soms 
werkt Vitalie in de bouw, maar dat is telkens maar voor enkele 
dagen. Hoewel ze hardwerkend en zuinig zijn, leeft het gezin in 
moeilijk omstandigheden. Ze wonen in een huis waar veel repa-
raties nodig zijn. Vitalie doet alle reparaties zelf, maar hij heeft 
nauwelijks geld voor bouwmaterialen.  
 
Toen we hen bezochten ging al het weinige geld dat ze hadden 
op aan eten, rekeningen, kleding en schoenen voor de kin-
deren. De familie was erg blij met de zaden; het was een enor-
me hulp voor het hele gezin. Ze waren zo blij dat ze zelf hun 

EEN HULPELOZE WEDUWE 
Ana (36 jaar) is drie maanden geleden weduwe geworden en heeft 
vier kinderen. Ze weet niet wat ze moet doen, ze is moedeloos en 
maakt zich grote zorgen. Ze weet niet hoe lang ze genoeg eten zal 
hebben om haar kinderen te voeden. Ze voelt zich hulpeloos en weet 
niet hoe het verder moet. Haar man was alcoholist en stierf aan een 
infectie, waardoor ze in grote armoede achterbleef. Hoewel hij geen 
goede echtgenoot was, is het moeilijk voor Ana om nu zonder hem te 
leven. Ze kan nergens werken omdat ze voor de kinderen moet zor-
gen, het enige geld dat ze heeft is wat ze van de staat ontvangt, maar 
dat is niet genoeg om alle kosten en behoeften van dit gezin te dek-
ken. Ze was ongelooflijk blij dat ze groentezaden en pootaardappelen 
kreeg. Het was voor haar een grote zorg minder. Ook vond ze het fijn 
dat we met haar baden en haar bemoedigden met woorden uit de 
Bijbel. 



EEN TRIEST VERHAAL 
LYUDMILLA DAVTYAN – DORP HARTASHEN (gemeenschap Goris) 
Lyudmilla Davtyan is geboren in 1980. Ze woont in het dorp Hartashen. Ze was getrouwd maar haar man 
heeft haar meer dan 10 jaar geleden verlaten. Lyudmilla had veel nare ervaringen met haar man en wil 
niet meer aan hem herinnerd worden. Ze heeft twee dochters. Een dochter is inmiddels getrouwd en 
Armine (16-jaar), die een behoorlijke mentale achterstand heeft, woont nog bij haar.  
 
Toen Lyudmilla trouwde ging ze - volgens goed Armeens gebruik - wonen in het ouderlijk huis van haar 
man, maar nadat haar man haar had verlaten heeft de familie haar langzaamaan uit het huis gewerkt. 
De buren hebben haar een oude container gegeven waarin ze met dochter Armine al meer dan 10 jaar 
woont. Het is een vreselijke plek om te wonen: ‘s winters is het een diepvries en ‘s zomers is het een 
snelkookpan. Bovendien is de container lek. Als het regent, regent het ook binnen. Ze heeft geen enkel 
prive- bezit en krijgt maandelijks een kleine sociale toelage van 23.000 Armeense Dram (= ca. € 40) en 
heeft verder geen inkomen. Ze is  zogezegd ‘straatarm’. 
  
Wat was ze blij toen ze pootaardappels en groentezaden kreeg. De grond waarop ze aardappelen en 
groente mag verbouwen is van de buren, die stellen het beschikbaar voor haar. Naast aardappels gaat ze 
kool, wortels, bieslook en uien verbouwen.  



  REIZEN NAAR RUSLAND GAAT NIET MEER 
Gevorg en zijn vrouw Tereze hebben drie kinderen en wonen in bij de ouders van Gevorg in Spitak. De 
ouders van Gevorg werken hoofdzakelijk op hun eigen stukje grond van 900m2 waarop ze aardappelen, 
tomaten, kool, kruiden en soms (als ze daarvoor het geld hebben) ook bonen verbouwen. Helaas had-
den ze altijd zaden en pootaardappels van slechte kwaliteit, zodat de tuin te weinig opbracht om het 
hele jaar van te kunnen eten.  
Gevorg en zijn vrouw krijgen per maand een sociale toelage van 40.000 Armeense Dram (= ca. €70).  en 
Gevorg werkte enkele jaren in Rusland, maar omdat hij geen professie had werkte hij daar hoofdzake-
lijk als dagloner waardoor hij weinig verdiende. Het werk was zwaar en de omstandigheden slecht. In 
2019 keerde hij terug uit Rusland en het was daarna niet meer mogelijk om uit te reizen (t.g.v. Covid 
restricties). Sinds zijn terugkeer heeft hij gezondheidsproblemen (maag– en rugklachten en darmpro-
blemen).  
Gevorg en Tereze hebben een klein schuurtje waar ze kippen houden. Echter een vos heeft alle 19 kip-
pen doodgebeten, zodat ze op dit moment alleen twee kleine biggetjes hebben. Nu hebben ze voor de 
kinderen en henzelf geen eieren meer.  
 
Door Corona zijn de werkzaamheden voor een dagloner in de stad sterk gereduceerd en is het moeilijk 
om rond te komen. Bovendien zijn de prijzen van de voedingsmiddelen enorm gestegen.   
Het hele gezin van Gevorg en ook zijn ouders waren dolblij toen ze pootaardappels en groentezaden 
van goede kwaliteit ontvingen. Ze waren ervan overtuigd dat met deze pootaardappels en zaden vol-
doende zouden opbrengen om ook in de winter voldoende eten te kunnen hebben.  



EEN FOTO ZEGT MEER DAN 1000 WOORDEN 
De actie van 2021 voor Veld Vol Voedsel leverden 
alleszeggende plaatjes op van wat er namens u 
werd uitgedeeld. Gespannen gezichten die vol on-
uitsprekelijke dank vertellen hoeveel dit voor hen 
betekent.  
 
In elk land gaat het weer net even iets anders, maar 
de lading van het moment is voor iedereen die hulp 
ontvangt hetzelfde: “Wat fijn dat er aan ons ge-
dacht wordt, dat er voor ons gezorgd wordt en dat 
we niet alleen staan in onze misère.” 









Hartelijk dank voor uw steun, liefde en gebed. 


