
Afsluiting van het driejarige project Bethania in Moldavië. 
 
Sinds 2018 steunen we als Zendingskerk het project van Kerk in Actie in Moldavie: Kinderen 
en ouderen worden gezien.  
 
Bethania, partner van Kerk in Actie, verleent hulp aan kwetsbare kinderen en ouderen. 
Kinderen krijgen hulp bij het huiswerk en psychosociale hulp. Voor ouderen zijn er 
dagactiviteiten, thuishulp en 
een warme maaltijd. De 
coronamaatregelen hebben 
veel impact op kinderen en 
ouderen. Hun situatie was al 
zorgwekkend, maar het leed 
onder deze groepen is dit 
jaar snel toegenomen. De 
dagcentra zijn nu gesloten. 
De kinderen en ouderen 
kunnen er niet meer terecht, 
terwijl ze dit wel heel hard 
nodig hebben. De politieke 
partijen bekommeren zich 
niet of nauwelijks om deze 
bevolkingsgroepen. 

Afgelopen najaar was Igor Kohaniuk, de directeur van Bethania, nog te gast in de 
Zendingskerk. Wij zouden dit jaar in maart met een groep van Kerk in Actie een reis maken 
naar Moldavië en Bethania bezoeken. Die reis is door de coronacrisis niet doorgegaan.  

Igor ziet nu hoe de coronacrisis kinderen en ouderen, die toch al kwetsbaar waren, extra 
hard raakt. Maar hij wil ook een ander geluid laten horen. Het is bemoedigend om te zien 
hoe kerken en vrijwilligersorganisaties, bedrijven en zakenmensen, artsen en ziekenhuizen 
opstaan om gezinnen in nood te helpen. Ook vanuit Bethania blijven ze hulp bieden. Ze 
bezorgen voedselpakketten bij ouderen en maken op afstand even een praatje. De docenten 
van Bethania houden online of via de telefoon contact met de kinderen, helpen hen met 
schoolwerk en bieden een luisterend oor. 

In 2018 hebben we als Zendingskerk in totaal 3.523 euro opgehaald voor dit project. In 2019 
steeg dit naar 5.185 euro. De eerste vier maanden hadden we al ruim 4.500 euro opgehaald. 
De verwachting is dat aan het eind van dit jaar in totaal in drie jaar tijd rond de 15.000 euro 
is ingezameld voor Bethania.  

Aan het eind van dit jaar stoppen we dus met inzamelen voor dit project. Begin 2021 hopen 
we u te informeren over een nieuw project dat we komende 2-3 jaar gaan steunen.  

Namens de taakgroep diaconie: heel hartelijk dank voor uw bijdragen aan Bethania!  
 

 


