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Projectbeschrijving Moldovan Christian Aid: Advocacy for Elderly Care 

 

Kerk in Actie ondersteunt MCA al vele jaren met een bijdrage voor hun programma waarbij 

ze diaconale initiatieven van lokale kerkelijke gemeenten ondersteunen met een financiële 

bijdrage, training en advies. Een paar jaar geleden heeft MCA een project gestart dat zij  

Advocacy for Elderly Care noemen. Dit project wordt uitgevoerd in vijf dorpen in de regio 

Edinet.   

 

Context  

 

Moldavië is het armste land van Europa. Er is een grote politieke verdeeldheid. De helft van 

de bevolking is gericht op Rusland en de andere helft gericht op de EU. Dat is ook terug te 

zien in de verkiezingsuitslagen. De regering bestaat uit een coalitie die gericht is op de EU, zij 

hebben een krappe meerderheid. De president is met een krappe meerderheid gekozen. Hij 

is gericht op Rusland. Deze controverse speelt vaak op in de besluitvorming, waardoor het 

land geen sterk beleid kan voeren. Daarnaast is er door alle politieke partijen heen veel 

corruptie. Moldavië wordt zowel door de EU als door Rusland niet echt gezien. Het land 

heeft weinig te bieden, vanwege de armoede en het gebrek aan grondstoffen.  

 

De context in de dorpen wordt gekenmerkt door de grote migratie die de laatste jaren 

versterkt is. Naar schatting verblijven er ruim 1 miljoen Moldaviërs in het buitenland. Terwijl 

Moldavië 3,6 miljoens inwoners heeft. Zij migreren (vaak in eerste instantie tijdelijk) 

vanwege het gebrek aan perspectief op werk en daarmee op een inkomen. De sociale 

voorzieningen zijn dusdanig laag dat geen werk een bestaan in bittere armoede betekent. 

Ongeveer de helft van de bevolking kan aantonen Roemeense wortels te hebben en heeft 

recht op een Roemeens paspoort. Daarmee hebben ze toegang tot de EU. Een ander deel 

van de bevolking is vooral gericht op Rusland en heeft vaak een Russisch paspoort. Dubbele 

nationaliteiten komen veel voor. Het gevolg van deze migratie is dat dorpen leeglopen en 

dat de bevolking die achterblijft in de dorpen bestaat grotendeels uit kinderen, tieners en 

ouderen. Gezinnen zijn daardoor uit elkaar gevallen; veel kinderen zijn aan de zorg van hun 

grootouders of buren overgelaten. In gezinnen die nog wel compleet zijn, is er relatief vaak 

sprake van alcoholisme en huiselijk geweld. Net als de kinderen blijven ouderen ook 

verweesd achter. Er is veel eenzaamheid en de noodzakelijke verzorging ontbreekt veelal.  

 

De kerk is in de dorpsgemeenschappen vaak het enige sociale verband. Door de 

geschiedenis van Moldavië, een voormalig onderdeel van de Sovjet Unie, is diaconaal werk 

lange tijd niet opgepakt. In de Sovjet tijd zijn veel kerken gesloten, en de (vaak orthodoxe) 

kerken die er wel waren, mochten geen diaconaal werk doen, omdat armoede officieel niet 

bestond. Dit werkt nog steeds door. Diaconaat is zeker niet vanzelfsprekend. Het is daarom 

noodzakelijk om het diaconaal bewustzijn wakker te roepen.  
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Moldovan Christian Aid 

 

MCA is een organisatie die gedragen wordt door drie kerkgenootschappen in Moldavië. De 

Evangelisch Lutherse Kerk, de Unie van Baptisten en de Orthodoxe Kerk. Deze drie 

kerkgenootschappen hebben MCA opgericht en vertegenwoordigers van deze kerken 

vormen het bestuur. De organisatie is gevestigd in de hoofdstad Chisinau, maar werkt vooral 

in rurale gebieden op verschillende plekken in Moldavië. De organisatie heeft momenteel 

twee beroepskrachten.  

 

Advocacy for Elderly Care 

 

Het project Advocacy for Elderly Care heeft als doel om te zorgen dat ouderen in vijf dorpen 

in de regio Edinet (in het noorden van Moldavië) toegang hebben tot zorg en niet 

vereenzamen. Het bijzondere aan het project is dat de insteek gekozen is om kerken te 

stimuleren om hun diaconale taak voor deze groep op te pakken en jongeren uit de 

gemeenschappen te mobiliseren voor de ondersteuning van de ouderen. Daarmee snijdt het 

mes aan meerdere kanten. De ouderen worden gezien, krijgen bezoek en de noodzakelijke 

ondersteuning. De jongeren worden gezien, krijgen meer eigenwaarde en ervaren dat ze 

zich nuttig kunnen maken. Daarmee wordt de uitzichtloosheid doorbroken. De kerkelijke 

gemeenschap wordt zich meer bewust van de diaconale identiteit, krijgt een meer 

samenbindende rol en wordt meer gezien als relevant voor de dorpsgemeenschap. In de 

afgelopen jaren is dit project met succes uitgevoerd en MCA wil graag doorgaan met dit 

werk in de desbetreffende dorpen. 

 

De steun die de vrijwilligers geven aan de ouderen gaat om eenvoudige thuiszorg. De 

jongeren werken in de tuintjes van de ouderen waardoor er eten is, zorgen voor hout zodat 

het huis verwarmd kan worden, bezoeken de jongeren de ouderen om eenzaamheid tegen 

te gaan. Naast deze directe steun worden er ook activiteiten door de vrijwilligers zelf 

ontwikkeld die het doel hebben om de dorpsgemeenschap bewust te maken van de noden 

van de ouderen en worden de lokale overheid en andere instanties benaderd. Daar pleiten 

de vrijwilligers voor steun aan de kwetsbare ouderen.  

 

De zomerschool is een bijzondere activiteit voor de jongeren. Hier wordt spelenderwijs 

geleerd en het is ook voor hen een uitje. Eén van de weinige uitjes die zij hebben. In de 

afgelopen twee jaar hebben jongeren uit Nederland via Kerk in Actie reizen meegedaan aan 

de zomerschool.  

 

Doelgroep:  

 

● 5 Parochies uit 5 dorpen in Edinet 

 

● 100 arme ouderen, tussen 65-95 jaar, 80% vrouwen en 20% mannen (vanwege de 

verschillende levensverwachting), die thuiszorg nodig hebben, eenzaam of verlaten, 

leven in 5 geselecteerde dorpen. 
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● 50 jongeren - vrijwilligers, leden van de initiatiefgroepen uit 5 dorpen, zowel meisjes 

als jongens, tussen 12 en 16 jaar oud, meestal Roemeens sprekend, afkomstig uit 

gezinnen met verschillende sociale, economische en culturele status; 

 

● 25 volwassen vrijwilligers uit de 5 dorpen, 80% vrouwen en 20% mannen 

 

Doelstellingen: 

 

Projectdoel: Kwetsbare ouderen in plattelandsgebieden krijgen verbeterde toegang tot de 

sociale voorzieningen. 

 

Doelstelling 1. 

Het ontwikkelen van capaciteiten voor belangenbehartiging van 5 parochies om steun te 

bieden aan kwetsbare ouderen op gemeenschapsniveau. 

 

Doelstelling 2. 

De toegang van kwetsbare ouderen tot sociale voorzieningen in 5 geselecteerde 

gemeenschappen verbeteren. 

 

Doelstelling 3. 

Het publiek bewust maken van en deelnemen aan het aanbieden van sociale steun aan 

kwetsbare ouderen. 

 

Activiteiten: 

 

1. Het organiseren van trainingen in belangenbehartiging en thuiszorg van medewerkers en  

vrijwilligers van de 5 parochies; 

2. Organiseren van de jaarlijkse zomerschool voor jonge vrijwilligers; 

3. 75 vrijwilligers mobiliseren om sociale diensten te verlenen aan kwetsbare ouderen (50 

jongeren en 25 volwassen vrijwilligers); 

4. Sociale ondersteuning aan kwetsbare ouderen thuis; 

5. Sociale ondersteuning aan kwetsbare ouderen in de ouderencentra in de 5 dorpen. 

6. Het organiseren van bewustwordingscampagnes in de 5 dorpen; 

7. Organiseren van een jaarlijks forum voor uitwisseling van ervaringen en verspreiding van 

de best practises.  

 

Het project legt de nadruk op het ontwikkelen  netwerken met verschillende 

belanghebbenden (lokale autoriteiten, maatschappelijke organisaties en kerken). Deze 

netwerken moeten ook na afronding van het project blijven functioneren waardoor de 

doelgroep steun blijft ontvangen.  

 

Persoonlijke motivatie: 

 

Tot slot wil ik een persoonlijke noot toevoegen. Ik was in januari in Moldavië en heb 

verschillende dorpen bezocht. Ik heb daar gezien hoe de kerk een lichtend licht is in deze 

gemeenschappen. De situatie in de dorpen is voor veel mensen uitzichtloos. Juist de kerk 

kan deze uitzichtloosheid doorbreken door mensen bij elkaar te brengen en met concrete 
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diaconale activiteiten hen weer zin te laten krijgen in het leven. Dankzij het werk van MCA 

ontstaan er initiatieven waardoor er minder eenzaamheid is, ouderen praktische 

ondersteuning krijgen en waardoor de kerken diaconale gemeenschappen worden.  

 

Martin Teunissen, relatiebeheerder Moldavië 


