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Graag informeren wij u via deze nieuwsbrief over de laatste ontwikkelingen binnen Stichting Sarasvati 

Mataji. Zo starten wij dankzij uw giften nieuwe projecten voor ouderen in het Moldavische plaatsje 

Rogojeni én kunnen wij u een impressie geven van de Therapy Hall in het Indiase Tumkur: inmiddels is 

de kliniek ingericht. 

 

Hulp aan ouderen in Rogojeni, Moldavië 

 
Onze samenwerking met stichting MAX Maakt Mogelijk (MMM) heeft verder vorm gekregen. Wij zijn 

hen zeer erkentelijk voor het vertrouwen en de prettige samenwerking. In goed overleg gaan wij ons 

als Stichting Sarasvati Mataji voor minimaal een jaar inzetten om de leefomstandigheden van 

ouderen in Rogojeni te verbeteren. Dit rotsachtige plaatsje ligt in het Noordoosten van Moldavië in 

het district Soldănești. Het merendeel van de 712 inwoners, veelal ouderen, leeft er in armoede. De 

jonge mensen uit het dorp zijn naar de grote stad of het buitenland vertrokken, in de hoop op werk. 

Een aantal jaren geleden luidde burgemeester Alexei Burlacu er de noodklok. Veel ouderen in zijn 

dorp konden niet rondkomen. Hun pensioen van 30 euro per maand is niet toereikend om hun meest 

essentiële basisbehoefte, namelijk eten, te kunnen betalen. Dagelijks een maaltijd, doktersbezoek, 

hout en kolen in de winter zijn hierdoor niet aan de orde. Zelf steunt burgemeester Burlacu de 

ouderen met de bijdrage die hij krijgt van de overheid, maar dit was niet genoeg. In MAX Maakt 

Mogelijk vond hij tot zijn vreugde een sponsor, en nu gaan ook wij hieraan bijdragen door projecten 

te steunen.  

 
 



Maandelijkse voedselpakketten voor 60 ouderen  
Vanaf half september dragen wij zorg voor de voedselpakketten die 60 zorgvuldig geselecteerde 

ouderen elke maand krijgen. Met de voedingsmiddelen uit dit pakket, zoals rijst, aardappelen, meel 

en uien, kunnen deze ouderen een maand lang in ieder geval één gezonde maaltijd per dag nuttigen. 

Het pakket had een waarde van € 35,00. Helaas heeft ook Moldavië te maken met grote 

prijsstijgingen, soms wel van 25 %. De burgemeester was hierdoor genoodzaakt om 

voedingsmiddelen weg te laten. Maar omdat alle producten in het pakket hoognodig zijn, is besloten 

om niet aan de inhoud tornen en de prijs per pakket te verhogen naar € 40,00.   

Andere, mogelijke projecten voor ouderen in Rogojeni  
De ouderen in Rogojeni kunnen ook op andere fronten hulp gebruiken. De winters in Moldavië zijn 

bar koud en hun huisjes verkeren in slechte staat. Op dit moment onderzoeken we met MAX Maakt 

Mogelijk nog twee andere projecten: een winterproject waardoor de ouderen over steenkolen of 

hout beschikken om hun huisjes te verwarmen; en een renovatieproject waarin we een aantal huisjes 

opknappen, zodat onder andere de kapotte kachels gemaakt kunnen worden. Van deze 

ontwikkelingen houden wij u natuurlijk graag op de hoogte. 

Wanneer mogelijk reizen wij af naar Rogojeni om de ouderen en burgemeester Burlacu te bezoeken. 

 

 De Sarasvati Mataji Guruma Kutir (Therapy Hall) is ingericht 

Opgetogen laten wij u een impressie zien van de Therapy Hall van de non-profit trust Vishwa 
Samrudhi Seva Samastha (VSSS). Na de voorspoedige bouw en de prachtige inwijding op 3 mei is de 
kliniek nu ingericht en volop in gebruik. Onze tweede donatie maakte de aankleding met verf, tegels, 
vloerbekleding, sanitair en meubels mogelijk. Inmiddels verblijven hier al volop mensen voor 
medische behandelingen. Bovendien krijgen arme kinderen en ouderen hier dankzij onze stichting 
gratis zorg wanneer zij deze nodig hebben.  
  

 
 
 



Als bestuur van stichting Sarasvati Mataji kijken we ernaar uit om dit project te bezoeken. Wij hopen 
vurig dat de omstandigheden het begin volgend jaar toelaten om af te reizen naar India.  
 
 
Uw donaties blijven meer dan welkom 

Uw hulp blijft zeer welkom en nodig, zeker nu we de ouderen in Rogojeni voor langere tijd willen 

ondersteunen. Wilt u uw steentje bijdragen en doneren? Klik dan hier.  En wilt u ons helpen om 

anderen te stimuleren om vaste donateur te worden van onze stichting? 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. 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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