
Dankbrief december 2022   
 

In deze nieuwsbrief delen wij graag hart-verwarmend nieuws: niet alleen kunnen 110 ouderen in het 

Moldavische Rogojeni dankzij uw donaties hun huisjes komende winter verwarmen, ook zijn er negen 

woningen gerenoveerd, waardoor deze ouderen er nu een veilig én warm thuis hebben.  

 

Kerstboodschap 

Om te beginnen willen wij u als Stichting Sarasvati Mataji heel hartelijk danken voor uw bijdrage in 

het afgelopen jaar, in welke vorm dan ook. Of het nu om een donatie ging of dat u medeleven en 

compassie toonde met de kwetsbare kinderen en ouderen die wij steunen. Of u nu anderen op het 

bestaan van onze stichting attendeerde of uw energiecompensatie aan ons schonk: met deze laatste 

geste haalden wij al 1700 euro op. Dank u zeer voor uw betrokkenheid. Samen hebben we op 

verschillende plekken in de wereld kwetsbare kinderen en ouderen in fysieke zin kunnen 

ondersteunen. En meer dan dat: we konden zo met elkaar lichtpuntjes toevoegen aan een wereld die 

sterk in beroering is, waar zoveel mensen ontheemd zijn en in moeilijke omstandigheden leven: 

lichtpuntjes van hoop, hartelijkheid en verbinding.  

Wij wensen u liefdevolle feestdagen toe en een zee aan licht(puntjes) voor het nieuwe jaar.  

 

Kolen voor 110 ouderen in Rogojeni: nu kunnen zij de winter trotseren 

 

 
 
Het is gelukt: 110 ouderen in Rogojeni hebben in de afgelopen periode een flinke voorraad 

steenkolen ontvangen dankzij ons Winterproject. Nu hoeven zij tijdens de koudste dagen niet meer 

bang te zijn voor de extreme temperaturen die kunnen dalen tot 20 graden onder nul. Via onze 

samenwerkingspartner MAX Maakt Mogelijk hebben de bewoners een instructie gekregen hoe zij zo 

zuinig mogelijk kunnen stoken, zonder de warmte in hun huisjes te verliezen.  

Door schaarste en importproblemen was het een tijd spannend of MAX Maakt Mogelijk aan kolen 

voor de geselecteerde ouderen kon komen. Gelukkig wisten zij dankzij een jarenlange goede relatie 



met de twee grootste kolenleveranciers van Moldavië de hand te leggen op een grote voorraad 

steenkolen tegen een redelijke prijs. 

Onder de begunstigden van het Winterproject vallen alle 60 ouderen die maandelijks van Stichting 

Sarasvati Mataji een voedselpakket ontvangen. Daarnaast hebben burgemeester Burlacu en ons 

contactpersoon nog 50 arme ouderen in Rogojeni aangewezen, die anders nauwelijks toegang 

zouden hebben tot enige warmtebron in de lange, gure winter.    

 

Negen vervallen huisjes gerenoveerd en veilig gemaakt 
 

Maar liefst negen huisjes van ouderen in Rogojeni zijn de afgelopen maanden gerenoveerd. De 

bewoners beschikken nu over een goed werkende kachel en hoeven de kou niet langer te vrezen. Uw 

bijdrage maakte dit Renovatieproject mede mogelijk. Het bouwteam nam ook muren, daken, ramen 

en deuren onder handen, zodat deze geen tocht meer doorlaten: anders zou de kolenvoorraad van 

de ouderen halverwege de winter al opgebruikt zijn.  

Afgelopen zomer hebben de contactpersonen van MAX Maakt Mogelijk zoveel mogelijk woninkjes 

geïnspecteerd. Zij kozen de verblijven die in de slechtste staat verkeerden uit om op te knappen. De 

ouderen kunnen daar nu weer veilig en bovenal in een meer gezonde en verwarmde leefomgeving 

wonen. Dit is een zeer groot verschil met de jaren ervoor, waarin velen kou hebben geleden.  

Ludmila, Constantin en Serafima zijn drie van de ouderen van wie het huis is gerenoveerd. Graag 

stellen wij hen aan u voor. 

   

 

 

Ludmila leeft van een pensioen van 47 euro. Dagelijks gaat zij naar haar vier kleinkinderen toe om 

met hen te eten en hen te verzorgen. Hun moeder stierf, de kinderen wonen bij hun vader die niet 

naar hen omkijkt. Het huis van Ludmila was dringend toe aan renovatie. Zij heeft nu een nieuwe 

kachel, ramen en deuren. Ook de scheuren in de muren en het plafond zijn gerepareerd. Haar 

kleinkinderen zijn voor de winter bij haar ingetrokken, zodat er maar één huis verwarmd hoeft te 

worden. 

 



 

Constantin is een gepensioneerde weduwnaar. Ongeveer zeven jaar geleden dreigde zijn buurvrouw 

dakloos te worden en bood hij haar aan om in zijn huis te komen wonen. Zijn pensioen bedraagt 52 

euro per maand, zijn huisgenote ontvangt 102 euro. Geen van hen heeft kinderen om hen te helpen. 

Het bouwteam heeft een nieuwe kachel gemetseld en een nieuwe vloer gelegd. Daarnaast vervingen 

zij ramen en deuren en verrichtten zij stuc- en schilderwerk. Constantin en zijn huisgenote zullen de 

huidige winter heel anders beleven dan eerdere jaren.  

 

 

Serafima woont alleen. Ze heeft een pensioen van 78 euro. Haar zoon die haar steunde, stierf in 

2019. Haar dochter woont ook in het dorp, maar heeft geen financiële middelen om haar moeder te 

helpen. Naast het installeren van een nieuwe kachel, egaliseerde het bouwteam de vloer, verving het 

deuren en ramen en legde het nieuwe elektra aan. 

 



 

Uw donatie blijft meer dan welkom en nodig 

 
Wij hopen van harte dat wij ook in het nieuwe jaar op uw steun kunnen rekenen. Hulp aan kansarme 

kinderen en kwetsbare ouderen in India en Europa is alleen maar harder nodig in deze tijd van 

inflatie en schaarste.  

Ook in 2023 blijven wij ons inzetten om meer vaste donateurs te werven. Met meer vaste inkomsten 

kunnen wij ons voor langere tijd verbinden aan projecten, zoals de maandelijkse voedselpakketten 

voor ouderen in Rogojeni. Stuurt u daarom gerust onze nieuwsbrief door als u mensen kent die 

kansarme kinderen en kwetsbare ouderen in India en Europa mogelijk een warm hart toedragen.  

Doneren? Klik dan hier.     
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