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Maandag 7 mei 2012 
Even voor zes uur komen we met twee koffers aan bij Arend en Els. We pakken gevieren de bus in en 
spreken af dat we de eerste dagen om beurten gaan rijden.  
We vragen God om een zegen over de reis en zijn klaar om te vertrekken. Vandaag rijden we door 
Duitsland en Oostenrijk. ’s Avonds passeren we de grens van Hongarije en kort daarna komen we om 
22u aan bij Hotel Paprika voor onze eerste overnachting. 
 
Dinsdag 8 mei 2012 
Na een vroeg ontbijt gaan we weer op weg. We rijden door Hongarije en het eerste gedeelte van 
Roemenië. Onderweg zien we al veel kolchozen (staatsboerderijen die in de tijd van de Sovjet-Unie 
veel mensen werkgelegenheid boden) waarvan de meesten niet meer bewoond of in werking zijn. In 
de avond komen we in Isvorul Crisilui langs een familie waar we theedrinken. Zij hebben een 
winkeltje waar de meeste keren houten speelgoed wordt ingekocht om in Ede weer te verkopen in 
de hal. De dochter vertelt dat ze een maand weggeweest is van haar man en kinderen om in Zweden 
te werken als au pair en daar geld te verdienen. Haar salaris voor deze maand onafgebroken werken 
was beschamend voor Westerse begrippen, maar het verschil is hier in Roemenië al zo groot dat het 
voor deze moeder de moeite waard was om wel te gaan en haar gezin daarvoor achter te laten. 
Door een nieuw aangelegde snelweg bij Turda komen we die avond wat eerder aan in Pension 
Pelicanul Turda, waar we na een warme maaltijd om 23u kunnen gaan slapen. 
 
Woensdag 9 mei 2012 
De route voor vandaag blijft binnen Roemenië. We vertrekken weer vroeg, en hopen vanavond al 
dichtbij de grens met Moldavië te overnachten. Als we om half 11 even langs de weg in de bergen 
stoppen voor een kop koffie komen er binnen een paar minuten een aantal zigeuners aan. Ze wonen 
beneden de weg in huisjes van leem, hout en asbestgolfplaten. Zwangere moeders, onverzorgde 
kinderen, vaders die vragen om eten en spullen. We delen een heel aantal truien uit en een paar 
dekens. Onze eerste kennismaking met armoede en slechte omstandigheden.

 
  
We gaan verder en rijden de rest van de dag door De Karpaten, rotsachtig berggebied.  
Wel wat last van wagenziekte gehad, maar het blijft een prachtig gebied!  
Midden tussen de hoge rotsen komen we langs lange rijen houten stalletjes waar mensen souvenirs 
proberen te verkopen. Hier hebben we een poosje rondgelopen en hier en daar inkopen gedaan. 
’s Avonds kwamen we rond 21.30u aan bij Hotel Racova in Vaslui in Roemenië (ruim een uur voor de 
grens van Roemenië naar Moldavië). 
 
 
 
 



Donderdag 10 mei 2012 

Vandaag is de dag van de aankomst. Na drie dagen in de bus zijn we benieuwd naar het land, de 
familie waar we verblijven en de dorpen waar we hulp mogen gaan bieden. Benieuwd naar het echte 
werk, waar we onderweg al wel enige indruk van hebben gekregen.  
Na vertrek vanuit Vaslui komen we al na ruim een uur bij grensovergang Leuᶊeni, van Roemenië naar 
Moldavië, waar we bijzonder gemakkelijk doorgelaten worden zonder bagagecontrole. 
Enkele uren later komen we langs de hoofdstad van het eigenlijke Moldavië: Chiᶊinӑu. De omgeving 
is uitgestrekt, de wegen zijn slecht onderhouden, en we zien veel bloeiende acaciabomen. Wat 
opvalt, is dat bij alle bomen het onderste gedeelte van de stam wit geverfd wordt om insecten tegen 
te gaan.  
 
Bij de grens ontmoeten we Benjamin, de zoon van dominee Bugaev, hij gaat de komende week als 
vertaler met ons mee op pad langs de dorpen. Eerst loodst hij ons langs de volgende grens. Als we de 
op één na laatste grens passeren van het eigenlijke Moldavië naar Trans Dnestrië worden alleen de 
paspoorten gecontroleerd. Een paar kilometer verderop op een stille parkeerplaats komen er vijf van 
de pastors om de inhoud van de bus te verdelen over hun auto’s. 
Hierna kunnen we gemakkelijker de volgende grens passeren en is het niet ver meer naar ons 
thuisadres voor de komende tijd; het huis van Ds. Bugaev en zijn gezin. Na de hartelijke ontvangst 
danken we voor de veilige aankomst en genieten we van onze eerste warme maaltijd. 
’s Avonds is er tijd om nader kennis te maken met Ds. Bugaev en zijn vrouw Luba, zoon Benjamin en 
zijn vrouw Irene en hun kinderen.  
 
Vrijdag 11 mei 2012 

Na een goede eerste nacht (Arend en Els slapen bij Benjamin thuis, en wij slapen bij de dominee in 
een voorkamer op een slaapbank) beginnen we aan onze eerste dag. Vanochtend gaan we eerst naar 
Sherrif, de grootste supermarktketen, om inkopen te doen voor de eerste 50 voedselpakketten. 
Vandaag maken we voedselpakketten voor Speja. De inhoud van het voedselpakket: een fles olie, 
een blikje doperwten, een blikje vlees, een zak rijst, een blikje vis, een zak pasta, een pakje thee en 
een blikje rode bonen.  

 
Samen met Benjamin kopen we alles in, hij zorgt dat de inkopen precies uitkomen op een rond 
bedrag, omdat we anders losse snoepjes of theezakjes als wisselgeld krijgen. Aangekomen bij het 
huis van dominee Bugaev hebben we alle ruimte om van de inkopen voedselpakketten te maken. 
Naast het huis is namelijk een aparte ruimte met tafel, stoelen en een gasfornuis waar wij de rest van 



de week bivakkeren. Tafels naar buiten en alle inkopen op volgorde, dan kunnen we met een linnen 
tas rondjes lopen en bovengenoemde acht producten in elke tas doen. 

 

Deze eerste middag gaan we voedselpakketten uitdelen in Speja. Speja is het meest arme dorp wat 

we bezoeken. 90% van de bevolking heeft geen werk, dus ook geen inkomen, dus ook geen gas om 

op te koken en in de winter geen verwarming. Pastor Vitaly van Speja en Luba (een vrouw uit de 

gemeente van Speja) gaan mee langs de gezinnen. We komen bij een oude man met de ziekte van 

Parkinson, hij ligt in bed onder dikke dekens terwijl het 34°C is. Luba weet alle adressen te vinden en 

loopt bij de families het erf op, roept hard de naam van de vrouw des huizes en kent alle gezinnen. Zij 

bezoekt deze oude man regelmatig. Hij heeft verder geen familie of kennissen die hem komen 

bezoeken. Hij heeft ook geen gas of elektriciteit.  

We bezoeken ook een oude man die een been en drie vingers mist door een ongeluk op een kolchoz 

(staatsboerderij). En een oude opa en oma die vier kleinkinderen opvoeden. Rondom hun huis van 

leem en stro is het ontzettend slordig. We ontdekken dat de mensen die er echt oud uitzien meestal 

niet ouder dan begin zestig zijn. Een zwaar leven tekent iemands uiterlijk, dat is ons vandaag wel 

duidelijk geworden. 

Vandaag staat er nog iets anders op het programma: honing inkopen. In Malejestie woont Vitaly (niet 

de pastor, er zijn hier wel meer terugkerende namen zoals Luba, Vitaly, Anja).  



Hij heeft een bedrijfje in honing. Mooie schone 

melkbussen met liters honing. Om te verkopen in 

de hal in Ede wordt er deze keer 94 kilo (6 grote 

emmers) nieuwe honing ingekocht. Zo snijd het 

mes aan twee kanten; Vitaly heeft handel en 

verdient eraan, in Ede wordt de honing verkocht, 

en de opbrengst wordt weer aan deze dorpen 

besteed.  

De avond zijn we weer terug bij dominee Bugaev. 

We moeten ons redden met Russisch en handen en 

voeten omdat onze vertaler, Benjamin een avond bij 

zijn gezin was. We leren een aantal woorden Russisch 

die we de rest van de dagen goed kunnen gebruiken. 

Zaterdag 12 mei 2012 

De dagelijkse hygiëne is wel even wennen. Op de 

meeste plaatsen waar we komen zijn hurktoiletten. 

Het toiletpapier mag niet doorgespoeld, dit moet in 

een emmer naast het toilet. Wat dus al met al niet te 

fris ruikt.  

Voor deze ochtend hadden we een afspraak met pastor Viktor. Hij belde al vroeg naar Benjamin dat 

het niet zo goed uitkwam vandaag. De bijzondere reden hiervoor was dat de president afgelopen 

maandag en dinsdag uitgeroepen had tot nationale vrije dagen, maar om dit te compenseren was 

deze zaterdag dan weer uitgeroepen als een gewone werkdag. Dit alles was op zo korte termijn 

besloten (of bekend gemaakt) dat Viktor dit pas op de ochtend zelf aan ons liet weten. Omdat Arend 

lang voor de reis een heel duidelijk programma had gemaild met afspraken, en ons programma niet 

veel ruimte meer bood, werd er toch maar even achteraan gebeld om dit recht te zetten. Dus wat 

later als de bedoeling was gingen we toch op pad met Viktor. 

Van een aantal van de adressen die we bezoeken zijn de bewoners niet thuis. We mogen even een 

kijkje nemen bij het huis van een man alleen, hij heeft geen familie, hij drinkt veel en zijn huis stort 

kamer voor kamer in. Hij leeft buiten op een bed omdat het binnen 

te onveilig is omdat alle ruimtes half ingestort zijn.  

Hierna ontmoeten we een jonge vrouw waaraan we zonder 

vertaling van wat ze vertelt, al kunnen zien dat ze moedeloos en 



verdrietig is. Haar man blijkt afgelopen oktober overleden aan een hartstilstand. Hij was 28.  De 

jonge moeder is achtergebleven met een klein zoontje en dochtertje. Ze neemt het voedselpakket, 

de lakens, handpoppen voor de kinderen, tandenborstels en tandpasta allemaal gelaten in ontvangst.   

Na deze bezoeken is er overleg met pastor Viktor over hoe het gaat in het dorp en de kerkelijke 

gemeente Slobodseja. Hij legt netjes verantwoording af van het geld wat hij gekregen heeft tijdens 

het vorige bezoek van Arend en Els, om de afgelopen periode de mensen van voedselpakketten te 

voorzien. Hij laat zien hoe hij het geld besteed heeft, o.a. door ons een dvd met foto’s te laten zien 

waar veel mensen op staan die een voedselpakket hebben ontvangen. 

De pastor vertelt dat de armoede groot is in het dorp omdat er erg weinig werk is. Wie geen werk 

heeft moet soms iets anders (lees: iets crimineels) doen om onderdak en verwarming te hebben. Een 

voorbeeld van pastor Viktor vertelt dat er een man was die een agent heeft gebeten om een nachtje 

in de cel door te brengen, mét eten én verwarming! 

Tussen de middag zijn we welkom voor de lunch bij pastor Yuri (pastor van Dnestrovsk) thuis. Een 

hartelijke, gastvrije familie. In de woonkamer staat een houten bord met daarop Jeremia 33:3 ‘Roep 

tot Mij, en Ik zal u antwoorden en Ik zal u bekendmaken grote en vaste dingen die gij nu niet weet‘. 

Yuri zegt dat hij in het contact met de mensen uit Dnestrovsk niet altijd antwoorden heeft op alle 

vragen en problemen. Dit bord spreekt voor hem als antwoord voor de zaken waar wij als mensen 

geen antwoord op hebben. 

Pastor Yuri neemt ons mee door Dnestrovsk waar 

we een familie ontmoeten uit Rusland.   De 

Russische moeder is blij met het voedselpakket. 

Ze heeft tien kinderen hier, en ook nog een paar 

in Rusland. Een aantal van deze kinderen zijn 

geadopteerd. De oudste jongens zijn met elkaar 

het plafond aan het schilderen. Het huis en het 

erf zien er arm uit, maar de familie heeft het 

goed met elkaar.   

We rijden over kilometers hobbelige zandwegen 

door naar een dorp waar niet eerder voedselpakketten uitgedeeld zijn. Een zigeunerfamilie die 

eerder in de kerk van Dnestrovsk kwamen zijn hier zelf een ‘gemeente’ begonnen. Een levenslustige, 

grote familie die ons hartelijk ontvangen. Ze houden diensten in een kamer van drie bij vijf meter 

waar ze met dertig personen tegen elkaar aan op de vloer zitten. Deze mensen werken duidelijk hard 

voor hun levensonderhoud, een nette tuin, het huis ruikt fris, wat echt een uitzondering is. Als we 

een rondleiding door de groentetuin krijgen 

zegt Els; “het zou mooi zijn als we voor deze 

mensen iets kunnen doen zodat ze meer 

ruimte hebben om diensten te houden”. Als we 

later teruglopen naar de bus om verder te gaan 

zegt de vader van het gezin dat het huis aan de 

overkant te koop staat voor een zeer gering 

bedrag. Ze hebben al bevriende zigeuners uit 

Chiᶊinӑu gevraagd om te helpen renoveren. 



Het enige wat nog ontbreekt, is het aankoopbedrag. Bijzonder.  Na overleg wordt besloten het huis 

te kopen om er diensten te houden. Het aankoopbedrag wordt aan de pastor gegeven zodat hij de 

verantwoordelijkheid over dit project houdt. Zo zijn er soms bijzondere gelegenheden waarbij hulp 

geboden kan worden die niet gepland of vooraf berekend was. 

Deze foto is gemaakt voor het zojuist gekochte huis, als bevestiging van de koop. Van links naar 

rechts: pastor Yuri, Els Bron, Arend Bron, de vader van het zigeunergezin. 

Zondag 13 mei 2012 

Vanochtend kunnen we ‘thuis’ blijven voor de kerkdienst. Dominee Bugaev 

gaat voor in zijn eigen kerk, die staat op zijn eigen erf. Bijzonder om te 

horen dat een aantal liederen die in het Russisch gezongen worden, ook in 

het Nederlands bekend zijn. Ook al verstaan we er niet zo veel van, er wordt 

ook gezongen door Irene begeleid door Benjamin op de piano, het is een 

mooie dienst.  

De gemeente luistert aandachtig 

naar de toespraak van Arend. Ze 

geloven bijna niet als hij zegt dat 

we in Nederland ook last van de 

economische crisis hebben en daardoor moeilijker 

sponsoren kunnen krijgen. De gemeente-leden waarderen 

het dat Arend zijn toespraak in het Russisch houdt.  

’s Middags wonen we de dienst bij in Krasnagorka. Veel 

gemeenteleden zingen om beurten. We horen dat het over David en Ziklag gaat. Pastor Michael en 

zijn vrouw Masja ontvangen ons hartelijk en na de dienst moeten we vooral blijven eten. Net als in 

de ochtenddienst delen we vanmiddag chocolade uit, de volwassenen nemen dit graag aan. 

Chocolade is blijkbaar een luxeproduct wat ze niet vaak krijgen. 

Maandag 14 mei 2012 

Na het ontbijt is het de bedoeling om weer inkopen te gaan doen bij Sheriff voor nieuwe 

voedselpakketten. Deze keer voor Malejestie, Tiraspol en Krasnagorka. Maar Benjamin heeft meer 

haast en gaat zelf alvast de inkopen doen. Als hij terug is maken we 55 pakketten. ’s Middags delen 

we in Blysny Hutor en Krasnagorka voedselpakketten uit. Deze twee dorpen vallen onder 

verantwoording van pastor Michael en zijn vrouw Masja. Een actief en enthousiast echtpaar wat de 

meeste gezinnen in het dorp kent. Als Masja ergens aan komt gaat ze 

aan het hek staan rammelen en roept hard de naam van de moeder. 

Dat is moeilijk te negeren, dus de meeste mensen komen wel naar 

het hek toe. We ontmoeten een jongen van een jaar of zestien die na 

het overlijden van zijn ouders voor twee jongere broertjes en een 

jonger zusje moet zorgen. Deze jongen is erg verbitterd en afwijzend. 

Hij krijgt een voedselpakket en ziet ons graag vertrekken. Dus we 

laten hem verder met rust.  



Pastor Michael en Masja laten ons nog de kerk zien in Blysny Hutor (want het andere kerkje, van 

Krasnagorka hebben we gisteren bij de kerkdienst al gezien). De pastor en zijn vrouw hebben 

eigenhandig alle stoelen van het kerkje bekleed met dezelfde nieuwe stof, wat natuurlijk een mooi 

geheel vormt.  

Dinsdag 15 mei 2012 

Vandaag gaan we op pad naar Malejestie. Viktor, hij is geen pastor 

maar contactpersoon van Malejestie, vertelt ons alles over de 

gezinnen.  

Een jonge moeder heeft van een paar 
planken van het huis een houtvuurtje 
gemaakt om voor haar vijf kleine 
kinderen te koken. Ze schaamt zich zo 
voor haar huis en de situatie dat we 
niet binnen mogen kijken. Maar deze 
foto van het huis en het uiterlijk van 
de kinderen sprak voor zich. De 
moeder is erg blij en ontroerd als ze 
het voedselpakket ontvangt. 

 
 

We komen langs verschillende adressen waar geen ouders aanwezig zijn. Kleine kinderen die alleen 

thuis zijn, zijn geen uitzondering. Terwijl de meeste erven rond de huizen niet zo veilig zijn, met 

straathonden die allerlei ziekten overdragen, we zien heel kleine kinderen boven aan een hoge 

houten trap. Soms worden de kleine kinderen opgepast door wat grotere broertjes en zusjes. De 

ouders zijn aan het werk of zitten in de kroeg om de narigheid te vergeten. 

Ook komen we bij een echtpaar waarvan de man op bed ligt. De man heeft geen kracht in zijn benen 

en is al lang niet meer buiten geweest. Hij wordt verzorgd door zijn vrouw. We overhandigen de man 



een voedselpakket, zoals te zien is op deze foto. 

 

Later bij het overleg met de pastor komt dit echtpaar ter sprake. Deze man zou enorm geholpen zijn 

als hij een rolstoel zou krijgen. Benjamin wordt gevraagd of hij iemand weet die een rolstoel kan 

leveren. Hij kent iemand die al eerder voor SDOK afdeling Ede een rolstoel geleverd heeft. De kosten 

van een nieuwe en van een tweedehandse rolstoel worden afgewogen. Uiteindelijk wordt besloten 

om voor deze man een goede rolstoel te kopen. En twee maanden na ons bezoek aan dit echtpaar 

ontvangt SDOK afdeling Ede de volgende foto:  

 

Deze man is dus weer mobiel, en kan deze 

zomer weer naar buiten! 

 

 

 

 

 

 

Woensdag 16 mei 2012 

Vandaag is het alweer onze laatste dag om de dorpen te bezoeken. We gaan met Benjamin, deze 

keer niet in de rol van vertaler, maar als contactpersoon van de gemeente van Tiraspol (de gemeente 

waar zijn vader dominee is) naar een nieuw dorp: Taslik. Hij heeft hier een aantal nieuwe gezinnen 

toegevoegd die nu ook een voedselpakket ontvangen. Deze gezinnen wonen in Taslik, een dorp ver 

van de stad Tiraspol. Benjamin heeft in dit dorp een eigen contactpersoon (Vera) die alle gezinnen 

kent en zij gaat vandaag ook met ons mee. 

Als eerste komen we langs bij een gezin met zestien kinderen. In dit gezin zijn de papieren voor de 

kinderen goed in orde, en is de situatie wat beter dan gemiddeld. Dit komt mede doordat ze met de 



juiste papieren per kind een klein bedrag aan soort ‘kinderbijslag’ krijgen. De ouders werken allebei 

thuis, over de moeder wordt ons verteld dat ze de ene week op woensdag nog op het land werkte en 

het weekend daarna werd hun zestiende kind geboren, en de volgende woensdag werkte ze alweer 

op het land.  

De moeder van dit gezin gaat mee naar het volgende gezin. Hier vinden we vijf kinderen in een huis, 

de moeder komt een poosje later van haar werk. Het verschil met het voorgaande gezin is dat deze 

moeder de papieren voor deze kinderen niet in orde kan krijgen. Dit komt voornamelijk doordat het 

jongste zoontje gehandicapt is. Hij heeft zijn hele eerste levensjaar in het ziekenhuis doorgebracht. 

Voor gezonde kinderen is het makkelijker om officiële papieren te krijgen waarmee je kinderbijslag 

kunt aanvragen. De moeder van het eerste gezin gaat samen met Vera de moeder van het tweede 

gezin helpen om aan de goede papieren te komen. Dat begint heel basaal; ze krijgt van SDOK afdeling 

Ede het geld om met de bus naar de stad Tiraspol te gaan om de papieren aan te vragen. Daarna 

krijgt ze hulp van de andere moeder en Vera om het in te vullen, en daarna heeft ze van ons weer 

geld nodig om de papieren met de bus weer naar de stad te brengen. 

Bij het volgende adres treffen we geen ouders thuis. Een meisje van een jaar of elf vertelt dat ze is 

thuisgebleven van school om voor haar broertje te zorgen. Haar broertje is gehandicapt, wat ook wel 

aan hem te zien is. 

We vragen of ze niet naar school moet, 

maar ze geeft aan dat ze elke dag moet 

kiezen; of zelf naar school gaan en haar 

broertje thuis laten, of samen thuisblijven 

zodat zij voor hem kan zorgen.  

Op de vraag waarom er geen ouders zijn 

krijgen we ten antwoord dat hun ouders 

overdag werken. Dat ze na het werk de 

kroeg ingaan en dan ’s avonds laat dronken 

thuiskomen. Het meisje neemt het 

voedselpakket en een grote gebreide deken aan. Het is aan haar te zien dat ze 

verantwoordelijkheden draagt die eigenlijk te zwaar zijn voor haar leeftijd.  

Aan het begin van de middag moeten we alweer afscheid nemen van de familie Bugaev. In korte tijd 

zijn we ons toch wel een beetje thuis gaan voelen bij hen en in hun huis. 

 

 

Afscheid van dominee Bugaev en Benjamin. 

 

 

 

 

 



Rond de middag vertrekken we alweer uit Tiraspol. Vol indrukken. Alles is best snel gegaan. Vreemd 

om alweer onderweg naar huis te zijn. Veel om over na te denken nu we beginnen aan de terugreis. 

We overnachten in Hotel Ceahlau in Piatra Neamt, vier uur vanaf de grens Moldavië – Roemenië. 

Donderdag 17 mei 2012  

Vandaag passeren we de grens van Roemenië en Hongarije, waar we de klok weer een uurtje terug 

zetten. Bij de grens moeten we in een lange rij lang wachten, maar als we eenmaal aan de beurt zijn 

worden opnieuw alleen onze paspoorten gecontroleerd. ’s Avonds komen we mooi op tijd aan bij 

Motel Katalin in Hongarije. 

Vrijdag 18 mei 2012 

Vandaag rijden we door Hongarije en Oostenrijk, naar Zuid-Duitsland. ’s Avonds als we aankomen bij 

de Gasthof van de familie Rösch worden we gebeld door Jakob Jundt, de zoon van dominee Jundt. 

Morgen stond er op het programma om langs dominee Jundt te gaan. Maar Jakob heeft slecht 

nieuws; zijn vader moest gisteren voor nierdialyse naar het ziekenhuis, en werd toen opgenomen. 

Het gaat de laatste tijd slechter met hem, vooral sinds zijn vrouw Melita een paar maanden geleden 

overleden is.  

Zaterdag 19 mei 2012 

Vandaag de laatste dag van de reis. Vanuit Zuid-Duitsland door naar Ede. ’s Middags gaan we op 

bezoek bij Jakob en Lida Jundt. Omdat hun vader in het ziekenhuis ligt worden we voor de lunch bij 

Jakob en Lida verwacht. Hartelijke mensen die graag onze verhalen van de afgelopen week willen 

horen. En zo komen we na twee weken, na een bijzondere reis, op zaterdagavond weer in Ede aan. 

Johan & Dineke van der Zee 

Juli 2012 

 

We hebben in dit verslag niet alle verhalen kunnen vertellen. Daarom hierbij nog een aantal foto’s.  

 

 

 

Twee buurvrouwen zijn erg blij met hun 

voedselpakket.  

 

 

 



 

 

Een mevrouw die krukken heeft gekregen komt naar buiten 

op haar krukken om het pakket in ontvangst te nemen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Johan heeft deze mevrouw net een voedselpakket 

overhandigd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een mevrouw die vorig jaar nog op een houten stronk en 

een ijzeren staaf liep heeft sinds het vorige bezoek krukken 

gekregen waardoor ze veel beter kan lopen. Op de foto staat 

ze met Masja, de vrouw van pastor Michael. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Els overhandigt een oude mevrouw een voedselpakket en 

een grote gebreide deken. 

 


