
 
Verslag van de actie 

Help Moldaven Helpen 
 



Verslag van de actie  
‘Help de Moldaven Helpen’ 

Lente 2022 



Mensenkinderen 
Galvaniweg 8c 

8071 SC  
Nunspeet 

0341—45 55 59 
info@mensenkinderen.nl 
www.mensenkinderen.nl 

Beste donateur, 
 
Op 24 februari jl. begon de Russische invasie van Oekraïne. Rusland viel Oekraïne van meerdere kanten binnen. 
Tegelijkertijd werden grote steden in heel Oekraïne bestookt met rakketten. Dit veroorzaakte Europa’s grootste 
vluchtelingencrisis sinds de Tweede Wereldoorlog, met meer dan 9,5 miljoen (!) Oekraïners die het land ont-
vluchtten en een derde van de bevolking raakte ontheemd.  
 
Meer dan 100.000 vluchtelingen trokken de grens met Moldavië over. Deze groep bestond met name uit vrouwen, 
kinderen en bejaarden. Mannen boven de 18 jaar mochten het land niet verlaten, want zij moesten hun land ver-
dedigen. Dit leverde aan de grens hartverscheurende taferelen op: vaders die afscheid namen van hun gezin. En 
het was maar de vraag of ze hun gezin ooit nog terug zouden zien.  
 
Hoewel Moldavië maar een klein en arm land is, toch nam ze rela-
tief gezien de meeste vluchtelingen op in de regio. Waar een klein 
land groot in kan zijn! 
 
Toen de enorme stroom vluchtelingen o.a. de grens van Moldavië 
overstak, kregen wij van onze partnerorganisaties in Moldavië 
(Operatie Mobilisatie en Helping Hands) een noodkreet. Zij waren 
meteen begonnen met het bieden van hulp bij de grens, maar al 
snel hadden ze gebrek aan allerlei hulpmiddelen. Ze vroegen ons 
of wij konden helpen.  
 
Wij hebben in deze noodsituatie meteen een beroep op onze do-
nateurs gedaan middels persoonlijke verzoeken en middels een 
brief. Het was hartverwarmend te merken dat onze donateurs—
waar u er een van bent—bereid waren om financiële hulp te bie-
den. Met deze hulp konden onze partners in Moldavië dag in dag 
uit de hulp bieden die zo nodig was en is. 
 
In dit verslag krijgt u een impressie wat er gedaan is met uw donatie. We laten mensen aan het woord die bij de 
grens hulp hebben geboden. Al hulpverleners hebben de meest vreselijke verhalen gehoord van bombardemen-
ten, van mensen die gewond zijn geraakt, van mensen die al hun gezinsleden zijn verloren, van mensen die niets 
meer hebben dan alleen de kleren die ze aan hebben. Daarom ook petje af voor de hulpverleners, ook zij hebben 
veel te verwerken.  

 
Dankzij u en uw bijdrage, konden zij hun werk doen. Daar willen we u uit de grond 
van ons hart voor danken. Dank u wel dat u de Moldaven hebt geholpen om te kun-
nen helpen!! 
 

 
 



Trots om Moldaaf te zijn 
"Ik ben nog nooit zo trots geweest om Moldaviër te zijn 
als nu." De veldleider Eugen Ciumac zei: "Toen ik terug-
kwam van de grens en keek hoe we betrokken kunnen 
raken bij het dienen van de vluchtelingen, stopte ik bij 
een bakkerij om te vragen of ze 1000 hartige taarten 
wilden bakken om morgen naar de vluchtelingen te 
brengen. Ze vertelden me dat ze op zondagmorgen 
meestal niet werken, maar toen ze erachter kwamen 
dat het voor de vluchtelingen was, belden ze snel een 
andere bakkerij en verzamelden ze meer dan 300 harti-
ge taarten en gaven die gratis aan ons om naar de grens 
te brengen. Ik ben mijn land zo dankbaar en de hulp die 
we samen bieden aan onze buren."  
 

Mensen uit het hele land staan te springen om de vluch-
telingen uit Oekraïne te helpen! Dit staat in schril con-
trast met de waarschuwing van internationale organisa-
ties dat er aan de grens met Oekraïne ook mensen-
smokkelaars actief zijn; ze maken misbruik van de 
kwetsbaarheid van vrouwen en kinderen, die vaak al-
leen reizen en afhankelijk zijn van de hulp van mensen 
die zij niet kennen.  
 
Op 10 maart bedroeg het aantal vluchtelingen dat de 
grenzen naar Moldavië was overgestoken al bijna 10% 
van de Moldavische bevolking. Ongeveer de helft van 
hen blijft in Moldavië en trekt niet door naar een ande-
re bestemming.  
 
Dienen 
Wij van Operatie Mobilisatie hebben ons team volledig 
betrokken bij het dienen aan de grens en het dienen in 

het zendingscentrum, en hebben gekeken naar verschil-
lende manieren waarop we contact konden leggen met 
andere organisaties en kerken in het hele land. Stichting 
Mensenkinderen heeft ons in staat gesteld om talloze 
mensen te helpen met voedsel, warme kleding, dekens, 
hygiënematerialen zoals zeep, tampons, maandver-
band, luiers etc.. 
 
Er zijn veel Moldavische mensen die achter de scher-
men dienen om Oekraïense vluchtelingen te helpen. 
Veel lokale kerken bereiden warme maaltijden die ver-
volgens naar de grens worden gebracht om in onze tent 
te worden uitgedeeld aan degenen die wachten om de 
grens over te steken vanuit Oekraïne. Tegen het einde 
van maart, kwamen er iets minder vluchtelingen bij de 
grens - maar degenen die kwamen waren wanhopiger 
en meer getraumatiseerd dan de eerste groep. Velen 



van hen hadden bombardementen van nabij meege-
maakt en waren alles kwijtgeraakt, soms ook familie- en 
gezinsleden.  

In allerijl gevlucht 
De meeste vluchtelingen arriveren in bussen en worden 
afgezet bij de grens. Velen die we de afgelopen week 
(de week van 14 maart) hebben ontmoet, kwamen uit 
Mykolayiv - een stad die voortdurend is aangevallen. Ze 
hebben echt oorlog meegemaakt. Ze hebben hun hui-
zen verwoest zien worden. Ze hebben hulpeloos toege-
keken hoe voedsel en middelen opraakten. Ze zijn in 
angst en haast gevlucht. Ze zijn onderweg vernielingen 
en lijken gepasseerd. Ze kwamen aan bij de grens zon-
der geld, geen idee waar ze naartoe gingen en geen plek 
om naar terug te keren. Er zijn geen woorden die kun-
nen beschrijven wat ze hebben meegemaakt.  
 
Tranen, tranen, tranen... 
"Het is hartverscheurend om te zien hoe mensen bij de 
grens aankomen en in tranen uitbarsten", vertelde een 
van onze teamleden: Tranen vanwege de terreur die ze 
hebben ervaren, tranen omdat ze zich eindelijk veilig 
voelen, tranen omdat ze degenen hebben verloren van 
wie ze hielden of niet weten of ze ze ooit weer zullen 
zien. Toch vertrouwen we erop dat de combinatie van 
praktische hulp en gebed het beste antwoord blijft dat 
we hen konden en kunnen bieden.  
  
Te midden van al het hartzeer, de pijn en het trauma 
dat we aan de grens meemaken, zijn er ook bemoedi-
gende ontmoetingen. Een paar dagen geleden stond 
een Oekraïense tienerjongen in de rij bij de plek waar 
we onze tent hebben staan. In plaats van een deken te 
nemen en gewoon op zijn beurt te wachten om de 
grens over te steken, trok hij een vrijwilligersvest aan en 

voegde zich bij ons bij het uitdelen van voedsel en ande-
re hulp, waarbij hij de hele nacht bij ons was om ande-
ren te dienen bij min 8 ° C. Later, toen hij veilig in Boe-
karest (Roemenië) was aangekomen, stuurde hij ons 
een bericht om ons te laten weten hoe het met hem 
ging en om ons te bedanken voor het feit dat we hem 
de kans hadden gegeven om zijn eigen mensen in nood 
te dienen.  
 
Terwijl voor veel mensen die bij de grens arriveren, onze 
bediening er een is van het geven van onmiddellijke ver-
lichting van honger, uitputting, kou en angst; alleen al 
het overhandigen van een sapje en chocoladereep aan 
een klein kind brengt een glimlach op zijn uitdrukkings-
loze gezicht en een gevoel van onmiddellijke troost; we 
zagen ook hoe belangrijk het kan zijn voor iemand om 
zich geen hulpeloos slachtoffer te voelen, maar dat er 
mensen zijn die zich om hem/haar bekommeren en iets 
aan de situatie om proberen te doen.  

 
Galina – een vrijwilligster van OM - vertelt 
"Haar gerimpelde hand trilde toen ze haar thee vast-
hield. Ze was te nerveus om iets te eten. Het waren al-
leen zij en haar kleindochter, die samen de grens pro-
beerden over te steken - vol angst dat haar kleindochter 
niet zou kunnen oversteken, omdat haar documenten 
slechts kopieën waren, geen originelen." Deze zorgen 
komen er voor veel vluchtelingen nog bij bij het trauma 
van het moeten vluchten. Veel mensen waren bang dat 
ze de grens niet zouden mogen oversteken. Een ander 
voorbeeld waren een broer en een zus die samen aan-
kwamen: ze hadden te horen gekregen dat de broer 
Oekraïne niet zou mogen verlaten, omdat hij ouder was 
dan 18, terwijl zijn zus misschien niet zou mogen passe-



ren omdat zij jonger was dan 16 en geen voogd bij zich 
had. We luisterden en toonde zorg, en toen we vroe-
gen of we voor hen konden bidden, gingen hun ogen 
open met grote waardering en een sprankje hoop. We 
baden dat God hen zou troosten, leiden, beschermen 
en de grenzen voor hen zou openen en hen zou helpen 
een toevluchtsoord te vinden. Prijs de Heer, dat God 
uiteindelijk de grens heeft geopend voor deze men-
sen!"  
 
Blijf bidden 
We willen u, alle donateurs in Nederland, nogmaals 

bedanken voor uw oprechte zorg, gulle reactie en 
trouwe gebeden! Blijf alstublieft met dezelfde vurig-
heid bidden!  
 
Blijf bidden voor onze bediening aan de grens (het 
verstrekken van voedsel en andere hulp, evenals 
informatie, in onze tent). Blijf bidden voor de vluch-
telingen die zijn ondergebracht in onze OM-
gebouwen en kerken. Bid voor goede gesprekken, 
dat we troost en hulp kunnen blijven bieden in Jezus’ 
naam. 
 



Blijf bidden voor de voortdurende fondsenwervingsin-
spanningen, niet alleen voor onze tent aan de grens of 
voor het huisvesten van vluchtelingen zelf, maar ook 
om onze samenwerkende kerken te helpen die zich 
hebben aangesloten bij het bereiken van mensen in 
nood. Moldavische kerken hebben grote gastvrijheid 
getoond en hebben zelf veel vluchtelingen opgeno-
men. Met beperkte middelen is het voor deze kerken 
echter bijna onmogelijk om voor zoveel extra mensen 
te blijven zorgen, maar ze vertrouwen erop dat de 
Heer in al hun behoeften zal voorzien.  
 
We zijn dankbaar dat in deze crisistijd kerken de han-

den ineen slaan om de naaste te helpen. Deze crisis 
verbroedert. 
 
Blijf bidden voor onze werknemers die proberen alert 
te zijn op het verhoogde risico van mensenhandel. Een 
partnerorganisatie, waarvan het ministerie zich speci-
fiek richt op het bestrijden van mensenhandel, helpt 
ons te begrijpen hoe we dit goed kunnen doen. We 
prijzen God voor deze langdurige partnerschappen en 
netwerken, die ons nu in staat stellen om snel te rea-
geren en effectief samen te werken! 



Hieronder vindt u het tweede verslag dat we van onze 
partner Operatie Mobilisatie (OM) ontvingen waarin 
ze vertellen wat de medewerkers tot medio 2022 ge-
daan hebben voor de vluchtelingen uit Oekraïne.  
 
De Russische taal maakt communicatie gemakkelijk 
We begonnen vluchtelingen op te vangen in het Missie-
centrum van Operatie Mobilisatie in Chisinau, en de 
aantallen groeiden, omdat mensen hun vrienden en 
familieleden uitnodigden die aan de oorlog wilden ont-
snappen, maar niet wisten welke andere onzekerheden 
hen aan de andere kant van de grens te wachten ston-
den. Sommige van onze gasten verbleven slechts één 
nacht, nadat ze ondersteuning hadden gekregen om 
verder te gaan, en anderen bleven aanzienlijk langer.  

Naarmate we gewend raakten aan de routine en de 
vluchtelingen zich meer ontspannen begonnen te voe-
len, konden we hen helpen met hun basisbehoeften van 
voedsel en onderdak en daarnaast ook professionele 
counseling bieden en voor wie er open voor stond pra-
ten over het evangelie. Het is zo'n zegen dat effectieve 
communicatie mogelijk is tussen Moldaviërs en Oekra-
ïners (beiden spreken Russisch), omdat het onze team-
leden in staat stelt om dagelijkse korte troostvolle Bij-
belse boodschappen te delen; om herstellende activitei-
ten te leiden en kleine groepsdiscussies te vergemakke-
lijken, of gewoon om persoonlijke gesprekken met de 
vluchtelingen aan te gaan. Half april hadden we 350 
volwassenen en 200 kinderen opgevangen en onder-
steund. 
 
Internationale Vrouwendag 
In maart, hoewel de oorlog nog maar net was begonnen 
en we geen idee hadden hoe lang deze zou duren, wil-
den we toch op de een of andere manier Internationale 
Vrouwendag kunnen vieren op 8 maart. Een team van 
creatieve mensen kwam samen om een evenement te 
organiseren. Internationale vrouwendag - is een belang-
rijke viering in alle voormalige Sovjetlanden. Dit jaar op 
deze speciale dag kregen veel Oekraïense vrouwen geen 

bloemen of geschenken van hun echtgenoten; velen 
die waren gevlucht, konden hun echtgenoten niet 
eens zien, want zij moesten achter blijven om hun 
land te verdedigen. Tijdens het evenement waren er 
liederen, leuke activiteiten, kleine geschenken en 
we deelden de boodschap van God die ze oneindig 
liefheeft. 
  
Pasen 
We hebben ook een programma voorbereid voor 
Pasen; "Hij nam onze pijn op en droeg ons lijden (...) 
Hij werd doorboord voor onze overtredingen, hij 
werd verpletterd voor onze ongerechtigheden; de 
straf die ons vrede bracht, was op hem, en door zijn 

wonden zijn we genezen." (Jes. 53:4-5) Dit is het 
goede nieuws dat we vierden tijdens deze paastijd. 
Dit was ook de boodschap die we met de vluchtelin-
gen deelden. Wat een grote liefde hebben wij ont-
vangen! Wat een liefde kunnen we zo doorgeven en 
delen!  
 
Activiteiten voor kinderen 
We probeerden ervoor te zorgen dat de kinderen de 
ruimte kregen die ze nodig hadden. Geen enkel kind 
zou een oorlog moeten meemaken waardoor hij 
gedwongen wordt te vluchten. Helaas kunnen we 
deze realiteit voor deze kinderen niet veranderen, 
maar we kunnen hen wel een plek geven waar ze 
kunnen ontspannen en spelen. Sommige van onze 
teamleden boden activiteiten voor kinderen aan in 
ons trainingscentrum, waar we een van de kamers 
inrichten als kinderruimte. Wat we kunnen doen is 



niet veel, maar we bidden dat we hen wat vreugde 
en hoop hebben kunnen brengen tijdens hun lastige 
situatie, en hen een glimp van de liefde van God heb-
ben kunnen laten zien.  
 
Lerares Engels gaat door 
Een van de Oekraïense dames die momenteel bij ons 
verblijft, is lerares Engels. Hoewel ze haar huis en 
haar land heeft verlaten, en haar leerlingen nu ge-
vlucht zijn naar verschillende landen, blijft deze da-
me hen online onderwijzen en streeft ze ernaar om 
enige structuur en normaliteit in het leven van deze 
kinderen te brengen. Ze geeft ook les aan andere 

vluchtelingenkinderen die op dit moment in onze 
OM-gebouwen verblijven. Haar veerkracht en vast-
beradenheid inspireren ons. 

 De moeilijke situatie van tieners 
Tieners bevinden zich in een cruciale periode van het 
leven; ze proberen de wereld te begrijpen en hun 
eigen identiteit te vinden. Tieners die ontheemd zijn 
geraakt door de oorlog moeten omgaan met over-
weldigende ervaringen van angst, wanhoop, verdriet 
en verlies. We doen ons best om hen te steunen en 
naast hen te staan. We hebben o.a. kunsttherapie 
gegeven aan tieners en oudere kinderen uit Oekraïne 
die momenteel bij ons verblijven. Sommige van onze 
teamleden hebben Engelse lessen aangeboden aan 
vluchtelingen die bij ons verblijven. Degenen die 
deelnemen, kunnen het zien als een nuttige voorbe-
reiding om naar andere Europese landen te gaan, of 
ze kunnen gewoon proberen bezig te zijn, om voor 
een korte tijd afgeleid te worden van hun herinnerin-
gen en zorgen. Wat hun reden ook is om deel te ne-
men - het is prachtig om ze te zien glimlachen!  
 
Gebed gevraagd 
Bid alstublieft voor goede gesprekken die genezing 
en hoop brengen voor deze dierbare mensen, die 
zoveel hebben doorstaan. 
 
Bid dat degenen die we hebben gediend Jezus ook 
door ons heen zullen zien en open zullen staan voor 
Zijn liefde.  
 
Bid vooral ook voor de vele kinderen die door deze 
oorlog ontheemd zijn geraakt, en vaak ook geschei-
den zijn van hun vaders! En blijf bidden voor alle jon-
ge mensen die moeten omgaan met de gevolgen van 
oorlog op een cruciaal en kwetsbaar punt in hun ont-
wikkeling!  
 



Van onze partnerorganisatie Helping Hands in Mol-
davië ontvingen we het  onderstaande verslag over 
de besteding van de hulpgelden.    
 
Met de ontvangen financiële steun is er in de afgelo-
pen maanden op verschillende manieren door ver-
schillende kerken hulp geboden aan vluchtelingen uit 
de Oekraïne die nu tijdelijk in Moldavië wonen. Daar-
naast is er ook hulp naar Oekraïne gebracht. Helaas is 
de oorlog in het buurland nog niet voorbij en hulp is 
op vele plaatsen nog hard nodig. De middelen van de 
plaatselijke kerken hier zijn vaak uitgeput en ook al 
willen mensen wel helpen, er is gebrek aan financiën 
om transportkosten te dekken, levensmiddelen te 
kopen, etc. 
 
De kerk in Lozova 
In Lozova heeft de evangelische kerk (die geleid 
wordt door Spiridon en zijn uit Nederland afkomstige 
vrouw Stefanie) vluchtelingen opgevangen in de 
kerk. De verschillende klaslokalen werden ingericht 
als slaapkamers en zo konden er gezinnen met kin-
deren en enkele ouderen een veilige slaapplek krij-
gen. Er was helaas geen wasmachine aanwezig en 
aangezien sommige mensen voor langere tijd bleven, 
is er besloten om een wasmachine aan te schaffen 
zodat mensen daar ook gebruik van konden maken. 
Verder hebben we van het gemeentehuis een oude 

warmwater boiler geleend 
en geïnstalleerd zodat men-
sen ook warm konden dou-
chen maar deze boiler was 
maar tijdelijke oplossing en 
dus is er een nieuwe boiler 
aangeschaft zodat de geleen-
de boiler weer terug kon 
naar de eigenaar. 
 
De kerk in Balti 
De kerk in de stad Balti, het noorden van Moldavië, 
belde met de vraag of we misschien konden helpen 
met financiën om in Oekraïne benzine te kopen voor 
de werkers die daar zijn gebleven. Vanwege de oor-
log is er maar mondjesmaat aan benzine te komen 
en kerken die daar hulp willen bieden, zitten vaak 
met het probleem dat ze niet genoeg brandstof heb-
ben om naar het oorlogsfront te reizen en hulp te 
bieden daar waar het het hardst nodig is. Een deel 
van de ontvangen donatie is daarom gebruikt om 
benzine te kopen in Oekraïne, zodat het mogelijk was 
om gewonden te vervoeren, medicijnen te brengen, 
vrouwen en kinderen in veiligheid te brengen, eten 
en water te brengen, etc.  
 
Daarnaast vangt de kerk in Balti ook nog steeds 
vluchtelingen op. Sommigen zijn tot geloof gekomen 



en helpen nu actief mee in het uitdelen van hulp. 
Enkele families zijn teruggegaan naar Oekraïne; met 
hun auto volgeladen vol met hulpgoederen gingen 
ze, sommigen als kersverse gelovigen, terug naar hun 
dorpen en of steden. Daar aangekomen begonnen ze 
met uitdelen van de hulp en getuigden ze van hoe de 
Heer hun levens had veranderd. Eerder waren zij de-
genen die hulp ontvingen en nu delen ze hulp uit en 
helpen ze de medemens! 
 
De kerk in Ungheni 
De kerk in Ungheni helpt actief de 400 vluchtelingen 
in hun regio door middel van het langsbrengen van 
verschillende levensmiddelen die nodig zijn. Ze be-
zoeken wekelijks vluchtelingenfamilies en centra 
waar vluchtelingen verblijven. Door een groot 
transport van Mensenkinderen met hulpgoederen 
vanuit Nederland hadden ze de mogelijkheid om  
hulpgoederen te ontvangen. Hierdoor hadden ze ge-
noeg spullen om uit te delen maar het uitdelen van 
spullen bracht natuurlijk ook weer transportkosten 
met zich mee. Een deel van de financiële steun die 
we van Mensenkinderen ontvingen is gebruikt om 
deze kosten te dekken zodat de hulp bij de vluchte-
lingen terecht kon komen. 
 
De kerk in Calarasi 
De kerk in Calarasi belde op met de vraag of er mis-

schien nog financiën beschikbaar waren voor het ko-
pen van levensmiddelen want ze hadden het plan 
opgevat om naar een kerk in Oekraïne te reizen en 
deze te helpen met voedselpakketten die dan uitge-
deeld konden worden aan mensen die daar in nood 
zitten. Een deel van de financiën is gebruikt om voed-
sel te kopen en op een zaterdag zijn twee broeders 
met 130 pakketten de grens overgestoken en hebben 
daar bij een lokale kerk de bus uitgeladen. Ze konden 
gelijk ook een kerkdienst meemaken waarin allerlei 
mensen samenkwamen en samen baden om vrede in 
Oekraïne. De uitgeladen hulp werd heel blij en dank-
baar ontvangen. 
 
Donateurs, bedankt! 
Namens de kerken in Lozova, Ungheni, Balti, Calarasi 
en kerken in Oekraïne, willen we de donateurs van 
Mensenkinderen hartelijk danken voor de geboden 
hulp. De vluchtelingen en mensen in Oekraïne die 
hulp hebben ontvangen zijn dankbaar en hebben 
met eigen ogen kunnen zien hoe God om hen geeft 
en naar hen omziet. Hartelijk dank voor de hulp en 
we wensen jullie Gods zegen! 
 

Stefanie Cozaru 
Helping Hands 


