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Helpen in een ‘arm land’, rijker teruggekomen
De groep van YoUnG Moldavië is terug in Nederland. Ze vertrokken met het idee om mensen in
Moldavië te gaan helpen, maar daar denken ze nu toch iets anders over. ,,Uiteindelijk hielpen ze ons,
want je krijgt zoveel meer dan je geeft. De mensen zijn arm, maar zo gericht op het welzijn van de
ander. Daar kunnen we hier van leren.”
Aan tafel zitten Jannie Kater (21), Elien van Loosen (15), Maria van Loosen (19) en André de Vries (41,
leiding). Alle vier nog in de roes van de reis die ze samen hebben gemaakt. Bijna twee weken verbleven ze
in het Oost-Europese land om daar het evangelie te verspreiden en op praktische wijze de plaatselijke
gemeenten bij te staan.
Na aankomst is het land splitste de groep van 36 zich meteen in tweeën. De ene helft ging aan de slag in het
plaatsje Mateuti, de andere helft in Paicu. Op beide plekken organiseerden de jongeren zogenaamde
daycamps voor kinderen. ,,De jongens en meisjes weten van voorgaande jaren wie we zijn en wat we doen.
Toen ze hoorden dat we weer kwamen, stroomden ze vanzelf toe”, vertelt Elien. Naast spelen, knutselen en
zingen kregen de kinderen elke dag een Bijbelverhaal te horen. Aan het einde kreeg iedereen een cadeautje.
,,Met sommigen trek je de hele week op, dat schept echt een band.” Met wat voor omstandigheden
sommige kinderen te maken hebben, werd de groep al snel geconfronteerd. ,,Twee kinderen die er
voorgaande keren wel waren, kwamen maar niet naar de daycamps. Toen we ze opspoorden, bleek dat ze
elke dag van vijf tot zeven uur moesten werken om de alcoholverslaving van hun vader te financieren. Zes
en dertien jaar. We hebben ze gevonden, twee uur lang geknuffeld en speelgoed gegeven, maar je bent
uiteindelijk machteloos”, vertelt Maria.
Naast de daycamps werkten de groepen aan verschillende bouwprojecten. André: ,,Ik ging nu voor de derde
keer mee, maar de cultuur went nooit. Afspraken veranderen zo snel, we moesten vaak wachten op spullen.
Toch hebben we gelukkig veel kunnen doen.” Ook ondersteunden de jongeren de gemeenten met het
uitdelen van voedselpakketten in de dorpjes. ,,Op het eerste gezicht lijkt het allemaal wel mee te vallen. Het
was primitief, maar we kwamen niets tekort. Toen we echter de dorpjes ingingen, zagen we de waarheid.
Omdat wij gasten waren, werden we zo goed verzorgd, maar er is diepe armoede onder de bevolking. Ze
hebben niets”, aldus Jannie. Eén van de meest bijzondere dingen die zij meemaakte, gebeurde op zondag in
de kerkdienst. ,,Er was een vrouw die zeven maanden zwanger was en waarvan het kind was overleden. De
weeën kwamen maar niet en er was geen geld voor een operatie. Als er niet snel iets zou gebeuren, zou dat
haar dood betekenen. Die zondag hebben we met z’n allen voor haar gebeden en diezelfde avond kreeg ze
weeën en werd haar dode kindje geboren. Heel aangrijpend. Omdat er geen geld was voor een kistje hebben
de jongens uit de groep die voor haar gemaakt.”
De reis heeft geen van allen onberoerd gelaten. Maria: ,,Ik was voor de derde keer mee en elke keer denk je
te weten wat je kunt verwachten, maar het is altijd weer anders.” Op geestelijk vlak maakten de jongeren
bijzondere dingen mee, iedere avond was er een gezamenlijke Bijbelstudie. ,,Met het verstrijken van de tijd

zie je dat er echt een groep ontstaat. Iedereen is uit zijn of haar comfortzone gehaald en helemaal
afgezonderd. Alle jongeren hebben een getuigenis afgelegd in de kerk. De mensen daar hebben – net zoals
wij over hen – een bepaald beeld over ons. Ze denken dat alles in het westen rozengeur en maneschijn is.
Dan merken ze dat iedereen een verhaal heeft. We hebben elkaar gesterkt in het geloof”, aldus André.
De groep kwam maandagavond moe, maar dankbaar terug op de Bult. Dankbaar voor de plaatselijke
snackbar, de keuzemogelijkheden in Nederland en vooral voor de sanitaire voorzieningen die ze vanaf nu
weer tot hun beschikking zouden hebben. Bovenal overheerste echter dankbaarheid voor de liefde, de
gastvrijheid en de waardevolle lessen die ze vanuit Moldavië mee mochten nemen naar Urk.

