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Maandag 8 oktober .      Stichting SDOK-Ede 
 

Het is eindelijk zover we vertrekken vandaag vertrekken we naar Trans-Nistrie Arend,Els, 
Marieke en ik. Met de naam Trans-Nistrië (ook: Transdnestrië, Transdniestrië of Transdnjestrië) 
werd oorspronkelijk het gebied tussen de rivieren Dnjestr en Boeg tijdens de Tweede 
Wereldoorlog in Oost-Europa aangeduid. Dit gebied werd in 1941 door Roemenië veroverd, 
waarna het gebied haar naam kreeg: Trans-Nistrië of Aan de andere kant van de Nistru. 

De aanduiding verwijst tegenwoordig naar het gebied op de linkeroever van de Nistru of Dnjestr. 
Deze republiek Trans-Nistrië is een orthodox stalinistisch ministaatje, dat door geen enkel land ter 
wereld wordt erkend en internationaal nog steeds geldt als een deel van Moldavië. Trans-Nistrië 
is de laatste communistische enclave in Europa. Het gebied geldt als een van de armste gebieden 
in Europa. 

Om 0.600uur vertrekken we uit Ede dwars door Duitsland heen om +/- 16.00uur de grens van 
Oosterrijk te passeren. Onderweg gestopt om te eten, wat een snitzels we moeten flink ons best 
doen om alles op te eten maar het smaakt goed. We rijden verder en komen in de avond aan in 
Wenen wat een lichtjes mooi om te zien.Om 22.00uur rijden we de Hongaarse grens over en na de 
paspoortcontrole zoeken we ons hotel op om om 23.00uur onder de wol te kruipen. 
 
Dinsdag 9 oktober. 
 

Vanochtend na een goede nachtrust horen we hoe Els op 
jacht is geweest naar kakkerlakken volgens  haar wel 5cm 
groot ze had er nog de kriebels van. Om 08.00uur 
vertrekken we richting Roemenie, Hongarije is erg plat 
niet veel te zien soms hier en daar wat heuvels. Het weer 
is fantastisch en we drinken dan ook uitgebreid op een 
parkeerplaats koffie heerlijk in het zonnetje.  We 
ontmoeten er nog wat hulpverleners die op weg zijn naar 
Roemenie. we brengen onze spullen op de kamers om 
daarna te gaan eten en douchen om  23.30uur onder de 
wol te kruipen. Morgen zullen we de Karpaten bereiken. 

 
Woensdag 10 oktober. 
 
Ontbijt in Turda om 07.30uur,  Marieke en ik eten goed van het ontbijt voor Els&Arend is het wat 
minder ze hebben wat last van hun maag dus de gebakken eitjes gaan aan hun voorbij. Om 
08.30uur starten we de auto om op weg te gaan richting Karpaten. De stad Turda doet erg 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Dnjestr
http://nl.wikipedia.org/wiki/Zuidelijke_Boeg
http://nl.wikipedia.org/wiki/Tweede_Wereldoorlog
http://nl.wikipedia.org/wiki/Tweede_Wereldoorlog
http://nl.wikipedia.org/wiki/Dnjestr
http://nl.wikipedia.org/wiki/Nistru
http://nl.wikipedia.org/wiki/Dnjestr
http://nl.wikipedia.org/wiki/Stalinisme
http://nl.wikipedia.org/wiki/Moldavi%C3%AB_%28land%29
http://nl.wikipedia.org/wiki/Enclave
http://nl.wikipedia.org/wiki/Europa_%28continent%29


communistisch aan, Kiev is er niets bij, best wel lastig om in het 
drukke Roemeense verkeer te rijden maar het gaat goed. Door 
de vele dorpjes komen aan bij het gebied, prachtig wat een 
overweldigende natuur. Hoge bergen, al slingerend bereiken we 
het rotsgebied. Snel stromende beekjes daveren naar beneden, 
tussen de rotsen staan opeens kraampjes waar je allerlei 
spulletjes kan kopen. Voor Liedy koop ik een mooi bord hoop 
dat ze het leuk vindt. Na wat foto’s te hebben gemaakt rijden we 
naar beneden en komen dan in het gebied achter de Karpaten. 
Plotseling hebben we het gevoel 60 jaar terug te gaan in de tijd. De wegen zijn erg slecht dus we 
hobbelen wat heen en weer. De grote gaten in de weg worden gemarkeerd met boomtakken die 
hier zijn in gezet om te waarschuwen. Het is enorm de aftandse flatgebouwen tussen de 
boerderijtjes met wegen van zand. Overal langs de weg komen 
we mensen met paard (ezel) en wagen tegen die zij  volgeladen 
met allerlei spullen zoals hout en mais. Over wegen waar we 
soms maar stapvoets overeen kunnen rijden bereiken we een 
dorpje waar een oud vrouwtje voor haar huisje zit, Els heeft 
haar al vaker gezien, niets meer dan een krotje is het en ze ziet 
zo zwart dat ze volgens mij nooit meer is schoon te krijgen. Het 
maakt diepe indruk op ons en we geven haar wat voedsel wat 
ze dankbaar aanneemt. Verder gaan we weer  om +/- 20.00uur aan te komen bij ons hotel in de 
stad Vaslui. Morgen bereiken we over een uurtje de grens van Moldavie, het wordt steeds 
spannender.    
Donderdag 11 oktober. 
 
Vanochtend zijn we om 0.800uur uit Vaslui vertrokken richting de grens van Moldavie. We rijden 
door troosteloze dorpjes om +/- 10.00uur bij de grens aan te komen. Onder weg zijn we nog even 
gestopt bij een garage om de voorlamp van de auto de laten repareren. We worden aller 
vriendelijks geholpen wat een aardige  
mensen. Eerst verlaten we de Roemeense grens om daarna door een stukje niemandsland bij de 
douane van Moldavie aan te komen. Onze auto wordt ontsmet en Arend moet bij de diverse 
loketten het één en ander regelen om daarna zonder al te veel problemen door te mogen rijden, dit 
hebben Els&Arend nog niet veel mee gemaakt. We rijden Moldavie binnen over een net nieuw 
aangelegde twee baans weg, prima weg maar we rijden over een afstand van ongeveer 85km 
helemaal alleen, bijna geen auto te zien het is wonderlijke gewaarwording. Toch weer mooi 
landschap, heuvelachtig en we stoppen regelmatig om wat te eten en foto’s te maken. 
 
Langs de wegen rijden we tussen allemaal walnotenbomen door, we stoppen en Els laat zien hoe 

de noot ingepakt aan de boom zit 
in een soort schil net als bij een 
kastanje. We rijden langs mooie 
vergezichten en na een paar uur 
bereiken we de hoofdstad 
Chisinau waar we vlakbij het 
vliegveld tanken en gaan dan op 
weg naar het spergebied. Arend 
heeft inmiddels Benjamin gebeld 
de zoon van dominee Bugaev om 
ons door het spergebied te 
loodsen. We bereiken de eerste 

post waar Russische militairen ons opwachten. We worden gecontroleerd op onze paspoorten, 
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autopapieren enz. We mogen doorrijden naar de volgende post, er zal er hierna nog één komen. 
Weer soldaten en een echte tank, het lijkt de Berlijnse muur wel. We komen uiteindelijk zonder 
problemen ( ja zelfs de auto wordt niet geïnspecteerd) door de laatste controlepost en rijden 
richting Tiraspol de hoofdstad waar dominee Bugaev woont. Allemaal Russisch , hamers&sikkels 
en weer terug in de tijd. Bij de brug over de rivier de Nistru staat weer een tank en militairen in de 
aanslag, we hoeven niet te stoppen en rijden Tiraspol binnen ons einddoel. We komen aan bij de 
familie Bogaev en worden hartelijk ontvangen door de dominee en zijn vrouw.  

                                                                                                  
Tiraspol 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Na een uitgebreide maaltijd gaan we op bezoek bij Nadja en Igor een 
sponsor gezin waar zeven pleegkinderen wonen. Erg vriendelijke 
mensen die met erg weinig middelen hun hoofd boven water moeten 
zien te houden.  
Els deelt spullen uit en de kinderen krijgen wat kleding. Ook worden 
ze financieel geholpen en Marieke en ik dragen ook ons steentje bij 
waar ze erg dankbaar voor zijn. Veel respect voor deze mensen die 
ondanks ze het moeilijk hebben nog hulp weten te bieden aan deze 
kinderen. Als we afscheid hebben genomen gaan we nog even op 
bezoek bij Beppie en Jasper twee Belgische hulpverleners die Els&Arend goed kennen en 
waarmee ze gezamenlijk projecten realiseren om daarna terug te gaan naar de familie Bogaev om 
+/- 23.30uur te gaan slapen  ( Els&Arend slapen bij Benjamin) naar een wel zeer indrukwekkende 
dag. 
 
 
Vrijdag 12 oktober. 
 
Na het ontbijt de bus uitgeladen en gewacht om contacten te leggen met het dorp Speya wat nog 
niet lukken wil. Om 10.00uur gesprekken gevoerd met een pastor uit in de buurt gelegen dorpjes 
om te kijken of hier hulp kan worden geboden, ik ontmoet hier ook voor het eerst Leon een jongen 
uit Moldavie die in Tiraspol woont en die ook voor Els&Arend werkt . Met hem een dorp bezocht 
, hier bezoeken de plaatselijke overheid om toestemming te vragen om voedselpakketten te mogen 
uitdelen en of men lijsten wil maken van die mensen 
wie het allerarmst zijn. We krijgen hier de volle 
medewerking. We bezoeken ook nog een school waar 
we weer hartelijk door het schoolhoofd worden 
ontvangen en rondgeleid. In een ander dorp 
bezoeken we de kerk en maken we kennis met een 
moeder met drie kinderen die is verlaten door haar 
man. Ze mag in een oud huisje naast de kerk wonen , 



we kijken binnen en moeten oppassen dat we niet door de vloer heen zakken. In overleg met Els 
en de pastor besluit ik voor dit gezin een voedselpakket te kopen in de plaatselijke winkel. We 
brengen het haar en ze was hier geweldig blij mee, mooi dat je deze mensen hier even gelukkig 
mee kan maken. 
We rijden terug naar Tiraspol om na het avondeten samen met onze Belgische vrienden 60 stuks 
voedselpakketten klaar te maken die we a.s. maandag hopen te kunnen uitdelen.   
Avonds hebben we met Els&Arend nog een spelletje gespeeld (het padvinder!!! spel), nu dat was 
even ontspanning en hebben verschrikkelijk moeten lachen. 
 
Zaterdag 13 oktober. 
 
Vanochtend bij het ontbijt kwam het verlossende bericht dat we toch naar Speya kunnen. 
Benjamin is gebeld en de tweede man van het dorp heeft de lijsten van de armste mensen 
gevonden die de vertrokken pastor Vitalie heeft achter gelaten. Om 10.30uur worden we 
verwacht, het is een uurtje rijden van Tiraspol  en Beppie&Jasper en Leon gaan ook mee. We 
rijden een tijdje op een afstand van ongeveer 50 meter langs de grens van de Oekraine om daarna 
via een zeer slechte weg in het dorp aan te komen. We worden ontvangen in de kerk door de 
tweede man, zijn zuster en nog iemand van de gemeente. Het is het eerste bezoek wat daar 
afgelegd wordt om te kijken of er hulp gegeven kan worden in de vorm van voedselpakketten 
gedurende de gehele winter. De gesprekken verlopen in het Russisch en worden in het Engels 
vertaald door Benjamin en Leon. Na gezamenlijk overleg wordt besloten om dit dorp te gaan 
helpen. Het gaat om totaal elke maand  50 voedselpakketten tot en met april. Na afscheid te 
hebben genomen gaan we terug naar Tiraspol om te lunchen, het is feest in de stad  vanwege het 
215 jarig bestaan van de stad. Direct na het eten gaan we op weg naar de superstore ( de Sheriff ) 
een soort macro, deze is in handen van de maffia maar goed je moet ergens inkopen en dat kan 
alleen hier. Deze store wordt ook weer bewaakt en foto’s maken is verboden. We kopen voor het 
benodigde aantal pakketten in inclusief 
een aantal dozen snoep voor de totaal 5 
kerken in de verschillende dorpen die ik 
betaal met een deel van het door mij 
opgehaalde geld. Els maakt toch stiekem 
een foto van mij waardoor we direct 
problemen krijgen. We doen net of wij 
niet begrijpen wat er wordt bedoelden 
kunnen naar veel kabaal door rijden 
puf!!. We rijden vervolgens naar de flat 
van Leon om de pakketten klaar te 
maken om hierna te gaan eten bij de 
familie Bogaev wat weer prima smaakt 
na een dag vol indrukken en hard 
werken. 
 
 
Zondag 14 oktober. 
 
Het is vandaag zondag, na het eten gaan we naar de kerk en die is naast de gastenkeuken dus we 
zijn er zo. Als we binnen komen zijn er al wat mensen aanwezig die naar ons toekomen om ons 
aller hartelijks te verwelkomen 
De dienst is prachtig en dan bedoel ik de zang en muziek zoals het koor, de violen,cello piano en 
fluit want van de preek kunnen niets verstaan. Mooie Russische geestelijke liedjes. Anja de 
dochter van Bogaev zingt een prachtig lied met Benjamin op de piano echt heel erg mooi. Tijdens 



de dienst worden we voorgesteld aan de gemeente en Arend spreekt de mensen toe in het Engels 
wat door Benjamin weer wordt vertaald. Als de dienst is afgelopen blijft iedereen zitten en 
beginnen we met het uitdelen. Snoepgoed, appels, ballonnen en pennen prachtig. Na afloop nog 
gepraat met wat mensen die een beetje engels konden, de dienst duurde 2,5uur maar het vloog 
voorbij. Als we daarna de gasten keuken inkomen staat het middageten al weer klaar. Als we 
gegeten hebben is er tijd om ons wat van de stad te laten zien en om wat mooie plaatjes te 
schieten, onderweg Liedy gebeld want ik had opeens weer bereik op mijn mobiele telefoon dit 
moet je hier altijd maar afwachten. In de stad Lena bezocht die met haar man en vier kinderen in 
een heel klein huisje woont met twee kamers en een keukentje. Ze was blij verrast ons te zien, Els 
had wat spullen voor haar mee genomen en we moesten wat van haar zelfgebakken cake proeven. 
Veel tijd hadden we niet want we zouden om 17.00uur in het dorpje Dnestrovsk zijn om hier de 
kerkdienst bij te wonen.  
 
            Regeringsgebouw Tiraspol 

 
Het dorpje ligt ook een uurtje vanaf Tiraspol richting 
Odessa. Een klein kerkje en ook daar werden we 
weer aller hartelijks ontvangen. Na de dienst weer 
het snoepgoed, appels enz uitgedeeld en met 
verschillende mensen gepraat. Je wordt hierin steeds 
vrijer en het communiceren gaat steeds beter. Ook 
hier zijn Jasper&Beppie mee naar toe gegaan zo ook 
de bezoeken die 
volgende week 
nog moeten 
plaatsvinden. Na 
de dienst hebben 

wij in de kerk gegeten met de pastor en andere gasten wat 
hadden ze weer hun best gedaan. Na het afwikkelen van de 
besprekingen hebben wij afscheid genomen en zijn weer terug 
gegaan naar Tiraspol waar we om 22.30uur weer aan de koffie 
zaten. Naar bed want morgen staat ons weer een lange dag te 
wachten waarin weer veel voedselpakketten moeten worden 
uitgedeeld. 
 
 
Maandag 15 oktober.  
 
Vandaag naar Bichok ( hoop dat dit de juiste naam is) voedselpakketten uitdelen. Dit is het dorp 
waar met name Beppie& Jasper actief zijn. Ze hebben hier ook al een paar huisjes opgeknapt. We 
maken hier kennis met een vrouw genaamd 
Olympiade een  goede vrouw met een sterk 
karakter die alles in de gaten houd en heel 
veel regelt ter plaatse. We gaan op weg en 
treffen veel armoede aan, echt heel 
verdrietig wat je allemaal ziet. Bewust ben 
ikzelf veel huisjes binnen gegaan wat een 
armoede het is met geen pen te beschrijven. 
Tussen de middag weer in de kerk gegeten 
om daarna de rest van de pakketten te 
verdelen waarmee wij om 16.00uuur klaar 



waren. Daarna nog even de stad in geweest om het één en ander te bekijken en Benjamin te 
bezoeken in zijn flat. 
 

 
          
Bovenstaande foto’s geven een beetje een indruk van hoe de mensen er leven. De oude man op de 
foto zat helemaal in het duister toen ik binnen kwam. Je moest goed kijken om hem te kunnen 
onderscheiden. De flitser van het fototoestel geeft hierdoor een wat vertekend beeld. Het lijkt 
hierdoor erg licht in de kamer. 
 
Dinsdag 16 oktober. 
 
Een lange dag vandaag, flink aanpakken want er moet 
een hoop gebeuren. We gaan weer naar Speya om 21 
voedselpakketten uit te delen. Wat zijn de wegen hier 
slecht klei, zand en stenen met heel veel gaten in de 
weg. Ook loopt het hier aardig ongelijk naar boven en 
naar beneden, Arend houd soms zijn hart vast of het 
met de bus wel goed komt. We zien ook hier weer veel 
armoede echt je denk dat telkens weer dat het niet 
erger kan. We gaan de huisjes in en treffen er armoede 
en verdriet aan zoals die jongen die met een gebroken 
nek op bed lag, er was volgens de artsen niets meer 
aan te doen, je voelt je machteloos. In één van de 
huisjes waar de deur wagenwijd openstaat treffen we een baby aan die helemaal alleen op de 
bank ligt te slapen triest maar we laten ook hier een pakket achter. We gaan vervolgens naar een 
dorpje niet ver uit de buurt waar we een sponsorgezin bezoeken die lid zijn van de kerk van Leon. 
Het is een gezin met 13 kinderen die nu nog in een heel klein huisje wonen. Ze zijn op dit moment 
bezig een groter onderkomen te bouwen maar komen hier erg veel middelen te kort. Ik besluit in 

overleg ook hier deze mensen financieel te steunen 
en overhandig het geld wat men dankbaar aanneemt. 
Daarna het is inmiddels 13.30uur geworden gaan we 
via Biyok waar we spullen afgeven terug naar 
Tiraspol waar we een bezoek brengen aan een gezin 
die Arend&Els goed kennen. We krijgen meteen 
koffie, koek en chocolade, deze mensen hebben het 
niet echt slecht. Als we ook hier afscheid hebben 
genomen gaan we op weg naar een kinderinternaat 



via de brug langs de tank en de soldaten. Aangekomen worden we ontvangen door iemand van 
de school die alle kinderen naar buiten haalt en aan wie we pennen en ballonnen uitdelen. We 
vragen of de kinderen deze op willen blazen waar ze direct mee beginnen, een prachtig gezicht al 
die groene ballonnen die Els heeft gekregen van super de Boer. Er worden foto’s gemaakt zodat 
deze ook in Ede bij de super kunnen worden getoond. Daar ik bij mijn eerste bezoek aan Nadja & 
Igor onder de indruk was van hun werk ten aanzien van de 7 weeskinderen heb ik besloten ze 
nogmaals financieel te ondersteunen dus rijden we er langs, Els en Leon gaan mee en ik 
overhandig Nadja het geld. Wat een dankbaarheid, ik vertel bij alle giften dat het geld afkomstig 
is van familie, vrienden en collega’s. We vertrekken weer en gaan even eten bij Bogaev . Terwijl 
Els & Arend een bezoekje brengen aan Beppie & Jasper gaan Marieke , Leon en ik naar de 
superstore om inkopen te doen voor de voedselpakketten die we morgenvroeg nog moeten gaan 
uitdelen. Dit zijn pakketten die bedoeld zijn voor het dorpje van pastor Michael wat voor het eerst 
gebeurt. Deze pakketten worden ook door mij betaald van het geld wat is ingezameld.  
Inmiddels is het 19.30uur en gaan we op weg naar het een dorp Slobozia 40km buiten Tiraspol om 
hier het laatste kerkbezoek af teleggen . We geven hier ook   
goederen en de laatste dozen snoep af. Tijdens de gesprekken horen we dat er een jonge vrouw is 
die binnenkort van een baby moet bevallen. Dit kan niet op de natuurlijke wijze dus zal dit 
moeten gebeuren doormiddel van een keizersnee (als dit niet plaatsvindt zal het leven van 
moeder & kind in gevaar komen) Maar het geld is hier niet voor, zo’n operatie kost voor de 
mensen hier een vermogen . We vragen wat zo’n operatie kost waarna Marieke en ik besluiten om 
gezamenlijk deze kosten voor onze rekening te nemen. Het geeft je een goed gevoel maar 
tegelijkertijd ook triest dat de overheid dit laat gebeuren. Nadat we om 22.30uur terug zijn in 
Tiraspol gaan we naar bed naar een werkdag van 14uur. 
 
 
Woensdag 17 oktober.  
 
Onze laatste dag hier, we gaan nog één keer 
pakketten uitdelen ditmaal in het dorp (zie 
foto). 
Iedereen gaat weer mee behalve Beppie die 
ziek is. Bij  de lokale overheid ( 
burgemeester) aangekomen gaan we de 
lijsten aanpassen die we hebben ontvangen, 
we worden goed geholpen en houden 20 
adressen over van de allerarmsten van het 
dorp. Iemand van het gemeentehuis gaat 
met ons mee om de huisjes aan te wijzen 
waar deze mensen wonen, ze is zeer 

betrokken bij datgene wat wij doen. Ook hier 
weer erg trieste dingen gezien het houd niet 
op. Alle dorpen komen volgens mij in 
aanmerking om hulp te krijgen maar het zijn er 
zoveel.  Om 12.30uur zijn we weer terug bij de 
familie Bogaev om na het middageten van 
iedereen afscheid te nemen het is erg hartelijk 
en hebben echt het gevoel deze tijd als een 
hecht team te hebben samengewerkt. Om 
13.45uur vertrekken we uit Tiraspol via het 



spergebied waar Benjamin ons wederom weer voortreffelijk doorloodst.  
Aan de zijde van Moldavie nemen wij afscheid vaan Benjamin en vervolgen  
onze reis naar Roemenie om daar om 21.30uur in ons hotel aan te komen.  
 
 
 
 
 
Nawoord: 
Het was een enorme positieve ervaring om dit te mogen mee maken en ik dank Els & Arend voor 
hun voortreffelijke begeleiding tijdens deze twee weken. Ze hebben ons echt het gevoel gegeven 
er helemaal bij te horen en werden overal bij betrokken. Ik weet dat ze niet in de aandacht willen 
staan maar toch wil ik via deze weg laten weten wat een enorm respect ik heb gekregen voor deze 
twee mensen ,wat ze allemaal doen en wat een goed werk ze daar in het veld soms onder 
moeilijke omstandigheden moeten verrichten. Ik hoop dan ook dat we volgend jaar weer van de 
partij mogen zijn om zelf te kunnen zien of het werk wat daar deze periode verricht is, het die 
mensen die het zo hard nodig hebben heeft geholpen om deze komende winter te hebben kunnen 
doorkomen. 

                                                   
Karpaten Roemenie 
 
 
 
 
Jan. de Ridder 
 
  


