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Update vanuit de commissie
Nu weer een nieuw jaar is aangebroken, kijkt de Kom & Zie-commissie met ge-
mengde gevoelens achterom. We zijn blij dat de oliebollenactie met oudejaarsdag 
kon doorgaan en het mooie bedrag van ongeveer 2700 euro opleverde. Helaas 
konden afgelopen jaar diverse acties vanwege coronabeperkingen niet of alleen in 
andere vorm doorgaan. 

Daarom noteerden we aan het eind van 
2021 een tekort van 15.000 euro. We 
konden dit opvangen en hopen dat we 
dit tekort in het nieuwe jaar met uw 
steun weer kunnen wegwerken.  

Gelukkig hebben we ook goed nieuws 
te melden. In de vorige nieuwsbrief 
stond het bericht dat de Kom & 
Zie-commissie een reisleider zocht voor 
een jongerenreis. De commissie deelt 
dankbaar mee dat Marinus en Cobie 
Witbraad hiertoe bereid zijn gevonden. 

Wat extra mooi is: er kunnen maximaal 
tien deelnemers mee en die hebben 
zich al gemeld! Dankbaar zijn we ook 
voor de nieuwe sponsor die zich heeft 
gemeld, eveneens naar aanleiding 
van de nieuwsbrief. En er zijn voor het 
nieuwe jaar meer sponsoren nodig, zie 
verderop in de nieuwsbrief. 

Rest de commissie iedereen een goed 
2022 te wensen! 

Nieuws vanuit Moldavië
Het jaar 2021 heeft ons geleerd te wandelen door geloof. De pandemie bracht 
veel beperkingen met zich mee. Diverse onderwijsinstellingen in het land slo-
ten hun deuren, maar dat konden we de kinderen van het dagcentrum Kom & 
Zie gelukkig besparen. We zijn voortdurend geopend gebleven. Dat wil zeggen 
op twee weken na, want Raisa raakte besmet en had direct contact gehad met 
de overgrote meerderheid van de collega’s en de kinderen. Gelukkig is ons een 
grote uitbraak bespaard gebleven. Raisa is genezen en werkt weer. 
Afgelopen voorjaar is Mateo Anestiadie bij ons gestart. Na de zomer kwamen 
er acht nieuwe kinderen bij.  



Nieuwsbrieven van Kom & Zie digitaal ont-
vangen? Dat kan! Stuur een e-mail naar:  
reageren@komenziemoldavie.nl

Website
www.komenziemoldavie.nl

Adres Kom & Zie-huis
Republica Moldova-Orhei
Strada Dorobanti 128
Centrul de zi ‘ Vino si  Vezi’ 

Werkgroep Kom & Zie
Contactpersoon en secretaris: 
René Veenendaal,  033-2865166
rene.veenendaal@live.nl

Giften:
Stichting OZA Woudenberg
NL71 RABO 0132 8684 07
o.v.v. Kom & Zie

Donateur worden? 
Ga naar onze website!

De familie Balamatiuc 
De familie Balamatiuc woont in Orhei en bestaat uit moeder, Alexandra, Ioan en 
Ana-Maria. De moeder is gescheiden en heeft in haar eentje de zorg voor haar 
drie gehandicapte kinderen. Om geld op de plank te krijgen, werkt zij als lerares. 
Gelukkig springen de twee grootmoeders bij in het huishouden, maar vanwege hun 
leeftijd kunnen zij dat slechts in beperkte mate doen.  

Alexandra is de oudste; zij is op 25 
maart 2011 geboren. Ze heeft autisme 
en een verstandelijke beperking. Twee 
dagen per week gaat ze naar het Kom 
& Zie-centrum.  

Ioan is op 2 juli 2016 geboren. Hij heeft 
een ernstige vorm van autisme en gaat 
vier volledige dagen naar het Kom & 
Zie-centrum.  

Ana-Maria is op 23 augustus 2017 ge-
boren. Zij heeft autisme en een verstan-
delijke beperking. Zij gaat drie dagen 
per week naar de kleuterschool. Op de 
andere twee dagen bezoekt ze het Kom 
& Zie-huis.  

Voor deze kinderen zoeken we nog een 
sponsor. Iets voor u?Ioan

Een aantal kinderen in het Kom & 
Zie huis heeft al een sponsor die met 
een maandelijkse gift van € 25,00 
zorgdraagt voor onderwijs en voeding. 
Maar niet niet allemaal, zoals deze.

Marcus Ivanatu 
Marcus is op 21 oktober 2015 ge-
boren. Hij heeft een verstandelijke 
beperking en woont met zijn zus en 
broer bij opa en oma. De ouders van 
Marcus zijn gescheiden en zorgen 
niet voor hem. Hij komt twee keer per 
week naar het Kom & Zie-huis. 

 
Tudor Globa 
Tudor is op 12 september 2015 gebo-
ren. De jongen heeft het syndroom van 
Down. Tudor woont met zijn twee
jongere broers bij zijn opa en oma. Ook 
overgrootmoeder maakt deel uit van 
het eenvoudige gezin, dat moet rondko-
men met minimale bestaansmiddelen. 
De vader van Tudor werkt in Tsjechië. 
Tudor bezoekt vijf dagen per week het 
Kom & Zie-huis. Hij wordt dagelijks 
met de bus opgehaald en ook weer 
thuisgebracht. 

Kinderen van Kom & Zie
die nog een sponsor zoeken

Marcus

Tudor


