Nieuwsbrief november 2022
In deze nieuwsbrief vragen wij graag uw aandacht voor de ouderen in Rogojeni, Moldavië. Zij gaan
een (financieel) zeer strenge winter tegemoet.

Uw energiecompensatie zelf niet nodig?
Denk aan de ouderen in Moldavië
Elk huishouden in Nederland krijgt in november en december een energietoeslag van 190 euro om
de toegenomen kosten voor brandstof te compenseren. Misschien overweegt u om deze toeslag aan
een goed doel te doneren, omdat u dit bedrag kunt missen. Wij hopen dat u dan aan de ouderen in
Rogojeni wilt denken, en hiermee aan Stichting Sarasvati Mataji. Het kwik daalt in Noord-Moldavië
harder dan hier, terwijl de kosten voor hout en kolen enorm zijn gestegen. En deze ouderen hadden
al zeer veel moeite om hun basisbehoeften te kunnen betalen. Burgemeester Alexei Burlacu schreef
ons dat hij zich ernstig zorgen over hen maakt.

Dit schrijft burgemeester Burlacu
Sinds september ’22 steunen wij in samenwerking met stichting MAX Maakt Mogelijk (MMM) de
ouderen in Rogojeni. Hun moeilijke levensomstandigheden verbeteren, is ons doel. In de vorige
nieuwsbrief hebben wij u meer over de ouderen en dit rotsachtige plaatsje verteld. Gedurende de
afgelopen periode hebben wij via brieven nader kennisgemaakt met burgemeester Burlacu, een man
die trots is op de historie van zijn dorp en zeer begaan is met de ouderen. Gevraagd naar zijn zorgen,
schrijft hij: “De zeer hoge inflatie in Moldavië leidt tot prijsstijgingen. Voedsel, medicijnen, brandhout
zijn nu te duur, net als de prijzen van energiebronnen voor het verwarmen van huizen. En dat terwijl
de pensioenen van ouderen laag zijn.”
Om u een idee te geven: Moldavië kampt als armste land van Europa met het hoogste inflatiecijfer
van ons continent: maar liefst 34 procent. Het ouderenpensioen bedraagt een schamele 30 euro per
maand. En dan de winters in Moldavië: deze duren langer dan in Nederland en de temperaturen
kunnen dalen tot wel 20 graden onder nul.

Hoe helpt Stichting Sarasvati Mataji de ouderen in Rogojeni?
Zoals wij u eerder berichtten, bekostigt Stichting Sarasvati Mataji sinds afgelopen september
maandelijkse voedselpakketten voor 60 ouderen. Hiermee kan elke oudere een maand lang in ieder
geval één keer per dag een maaltijd nuttigen. Inmiddels werken we ook aan een winterproject en
een renovatieproject voor ouderen in Rogojeni.

Winterproject Rogojeni: hout en steenkolen om de winter door te komen
Burgemeester Burlacu heeft aangegeven dat er 110 ouderen zijn die zich geen eigen brandstoffen
kunnen veroorloven. Zonder hulp hebben zij geen enkele vorm van verwarming gedurende de barre
winter. Dit kunnen we niet toestaan. Toch is dit makkelijker gezegd dan gedaan. Moldavië kampt
namelijk met een groot tekort aan steenkolen, omdat deze vanuit Rusland geïmporteerd worden. De
prijs van kolen is exorbitant gestegen. Industriële kolen uit bijvoorbeeld Polen of Hongarije zijn niet
geschikt voor de kleine kachels van de inwoners. Max Maakt Mogelijk anticipeert hier al maanden op
door de hand te leggen op zoveel mogelijk voorraden kolen en hout; dit laatste is een vervangende
brandstof voor kolen. Hierdoor is het toch mogelijk dat de ouderen in Rogojeni brandstoffen krijgen
om de winter door te komen, gefinancierd door Stichting Sarasvati Mataji. Op dit moment is de
verstrekking hiervan in volle gang.

Renovatie negen totaal vervallen huisjes
De huisjes waarin de ouderen wonen, verkeren in zeer slechte staat. Het is zelfs van levensbelang dat
de vaak kapotte kachels gemaakt worden. MAX Maakt Mogelijk heeft in overleg met burgermeester
Burlacu in 2021 al tien huisjes gerenoveerd. Met steun van Stichting Sarasvati Mataji worden op dit
moment nog eens negen vervallen huisjes aangepakt. De nieuwe kachels zijn gemetseld en ramen en
deuren zijn vervangen. Het bouwteam is nog met de afwerking bezig. Als de huisjes af zijn, laten we u
graag de foto’s ervan zien.
Uw donaties blijven meer dan welkom
Nu velen van ons proberen om onze luxe verwarming zo lang mogelijk uit te laten, kunnen we
enigszins voelen hoe koud en vochtig een huis wordt als de temperatuur daalt. Hoe moet het zijn
voor de mensen in Rogojeni die in niet-geïsoleerde, vervallen huisjes wonen, zonder centrale
verwarming? En waar de temperatuur tot dik onder nul daalt in de winter? Zonder onze hulp hebben
zij geen brandstoffen om de winter door te komen. Wilt u hen daarom steunen? Klik dan hier.
En wilt u ons helpen om anderen te stimuleren om vaste donateur te worden van onze stichting? Op
deze manier kunnen we de ouderen in Rogojeni voor langere tijd bijstaan. Stuurt u gerust onze
nieuwsbrief door.

Dank u
We danken alle trouwe donateurs van Stichting Sarasvati Mataji voor het mogelijk maken van deze
projecten voor kwetsbare kinderen en ouderen. Wij danken u ook zeer hartelijk voor uw bereidheid om
onze stichting onder de aandacht te brengen bij anderen. Uw steun gaat verder dan uw financiële
bijdrage. Het geeft mensen het gevoel er niet alleen voor te staan. Uw donatie zorgt daarmee ook voor
meer verbinding in de wereld. Via onze nieuwsbrieven zullen wij u op de hoogte houden van verdere

ontwikkelingen.
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