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Iași (Roemenië), Martie 2022 

Beste familie, vrienden en bekenden,  

 

Naast het werk dat we hier al jaren doen, en wat we ook zoveel mogelijk willen laten doorgaan, zijn we momenteel heel druk bezig 

met het opvangen van vluchtelingen uit de Oekraïne. Daarvan wil ik u iets vertellen in deze nieuwsbrief. 

 

Op de eerste foto ziet u Alica. Ze komt uit een gezin met drie kinderen dat voor het oorlogsgeweld gevlucht is. Hoewel 

Alica nog 2,5 jaar is, lijkt zij de ernst van de situatie al te begrijpen. Het gezin wil terugkeren naar hun thuisland, maar 

of en hoe dat gaat lukken is onzeker want niet alleen hun huis maar de hele straat is platgebombadeerd. 

 

Igor van 23 jaar komt uit Oost-Oekraïne. Hij groeide op in een weeshuis en vluchtte samen 

met nog zo’n tien andere gehandicapten naar Roemenië. Het was een barre bustocht van 15 uur 

van het oosten naar de grens met Roemenië in het westen. Bij grens hebben wij de groep met Igor opgevangen 

en met onze bus, die geschikt is voor gehandicaptenvervoer, naar ons centrum te Strunga gebracht, een reis van 

2,5 uur. De eerste dag had hij erge heimwee, maar door voortdurend met hem te spreken konden we hem weer 

wat hoop en moed geven. 

 

Hiernaast (rechts) ziet u vader Boris en zijn dochter Eva van 5 jaar. Boris zit in een rolstoel. 

De twee kwamen ook met de groep gehandicapte vluchtelingen naar Strunga, waar ze nu 

opgevangen worden. Hoewel Eva haar moeder moest achterlaten in Oekraïne, past zij zich 

dapper aan de situatie aan. Maar haar toekomst is onzeker; ze spreekt alleen Russisch waardoor communiceren met 

anderen erg lastig is. Het is een erg intelligent kind en leert hier al wat Engels, dus hopen we dat ze haar weg wel 

zal vinden. 

 

Victoria van 17 jaar zat op de middelbare school en maakte zich klaar voor het examenjaar 

volgend jaar. Ze  moest ook vluchten voor het Russische leger. Ze heeft de zorg over haar 

moeder Tatiana die in een rolstoel zit. Victoria maakte zich daardoor extra zorgen over de toekomst, ook omdat 

ze alleen Russisch spreekt en nauwelijks Engels. Maar ze werkt nu volop mee in de groep  vluchtelingen te 

Strunga. Intussen doet ze ook alle moeite om via digitale wegen haar studie te voltooien. 

 

Igor, Boris en Eva, Victoria en Tatiana zullen binnenkort naar Nederland gaan met Vatali, Yasja en vrijwilliger 

Hermine, om daar in de Imminkhoeve te Ommen opgevangen te worden. Met dank aan fam. Houweling voor de 

bemiddeling! We willen ze graag naar Nederland hebben, omdat ze in Roemenië in de psychiatrie terecht 

zouden komen, waar ze niet thuishoren. Bidden jullie mee voor een veilige reis en dat ze in hun nieuwe situatie 

hun rust mogen vinden?   

  

Oleg moest ook vluchten uit Oekraïne. Vanaf zijn geboorte is hij gehandicapt en aan een rolstoel 

gebonden. Hij werd op jonge leeftijd al wees en woonde in Oost-Oekraïne. Eerst in Crimea maar daarna in 

Dnipro waar de hele groep vandaan komt. Omdat hij naar familie in Chișinău, hoofdstad van Moldavië, 

wilde heb ik hem daarheen gebracht met de auto, voordat ik doorreed naar mijn werk in Bălți. 

 

Dinsdag 15 maart hebben we Anya (groepsleider) en Natasja, rolstoelgebruikster, 

vanuit Roman, stad vlakbij Strunga, op de trein naar Boekarest gezet. Ze willen graag door naar Canada, waar 

hun sponsor woont die ze wil opvangen. Daarvoor moeten ze een speciale vluchtelingen-visa aanvragen bij de 

Canadese ambassade te Boekarest en ook de vluchten gaan daar vandaan. Daarom hebben we een andere 

organisatie gevraagd om ze op te vangen, zodat ze dit makkelijker vandaaruit kunnen doen. Ook hen wensen we 

Gods zegen in de toekomst!    

 

Naast het direct werken met vluchtelingen uit Oekraine met een beperking, delen we ook hulpgoederen uit. Deze 

week krijgen we het eerste transport en zullen dan verschillende vluchtelingen-opvangen in Roemenië en 

Moldavië kunnen voorzien van het broodnodige. Met plaatselijke vrijwilligers zoeken we dan alles uit en maken 

pakketten die we op plaats van bestemming zullen brengen.  

 

We hopen en bidden op een spoedige stop van de oorlog! Lord have mercy! Господи, помилуй!  

Hartelijke groeten, ook namens het Ancora-team, Inge Jose Smelik.       
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