Wees warmhartig – geef om elkaar
Actie ter bestrijding van de gevolgen van de coronacrisis in armere
delen van onze wereld
Grote verschillen
Als er één ding is wat de coronapandemie duidelijk heeft gemaakt dan zijn het wel de grote
verschillen. Die zijn er tussen mensen individueel: zij die kwetsbaarder zijn voor het virus dan
anderen, zij die al gevaccineerd werden in maart en anderen die het pas in juni worden. Ook tussen
landen zijn er grote verschillen. Neem Moldavië. Een land, kleiner dan ons land, ingeklemd tussen
Oekraïne en Roemenië. Het bungelt onderaan de lijst van Europese landen als het gaat om de
koopkracht van de inwoners. De vaccinaties begonnen pas in maart en begin mei had ruim 3% van de
bevolking 1 of 2 prikken gehad; in Nederland was dit toen 22%. Het aantal sterfgevallen door corona
lijkt met 5.800 niet zo hoog vergeleken met de 17.000 in Nederland maar het inwonertal is slechts
1/6 van ons land.
In Moldavië staan zieke en kwetsbare ouderen er helemaal alleen voor. De zorg die ze zo hard nodig
hebben, is niet voorhanden. Vanwege de hoge werkloosheid zĳn hun kinderen in het buitenland op
zoek gegaan naar werk. Ouderen blĳven achter en leven in afgelegen dorpen zonder voorzieningen
dikwĳls in erbarmelĳke omstandigheden.
Met steun van Kerk in Actie biedt de organisatie Home Care thuiszorg en ondersteunt mantelzorgers.
Ze geven verpleegkundige hulp, zorgen voor medische hulpmiddelen, zoals krukken en rolstoelen, en
komen op voor de rechten van ouderen.
Ook in coronatijd gaan de medewerkers bij mensen thuis langs. Medewerkster Raisa Harabagiu ziet
dat veel mensen eenzaam zijn. Haar werk is lastig in deze tijden. “Het is moeilijk, maar we hopen dat
het beter wordt. Voor de pandemie was alles veel makkelijker. We hadden genoeg medicijnen, je
knoopte makkelijker een gesprekje aan, je aarzelde niet om even bij iemand naar binnen te gaan en
je hoefde niet allemaal handelingen vooraf te doen.” Veel mensen gaan op in hun eigen zorgen.
“Buren komen niet meer op bezoek bij ouderen en ook de mensen die zorg bieden vanuit de staat
komen niet meer langs.” Raisa’s werk draait nu niet alleen om het verlenen van medische hulp, maar
meer dan ooit om het verstrekken van psychologische hulp en het bieden van hoop. “Het gaat niet
alleen om de missie om mensen te helpen als verpleegster, maar ook om ze te helpen als mens.”
Wel vindt zij het veel moeilijker om dat gesprek nu te voeren met alle beschermingsmiddelen, zoals
pakken en mondkapjes, die ze moeten dragen. Het kost haar veel moeite. Ze is vastbesloten om dat
te blijven doen. “We kunnen de ouderen niet alleen laten tot de pandemie over is.” Raisa is blij met
de beschermende middelen die mede door steun van Kerk in Actie verkregen werden. “Dat helpt ons
enorm. Zo kunnen we niet alleen de ouderen beschermen, maar ook onszelf en onze families. Als we
binnenkomen maken we de deuren schoon, doen we maskers op, trekken we handschoenen aan en
desinfecteren we onszelf. We vragen dit ook van de ouderen.” Raisa geeft aan hoe belangrijk dat is:
“In Moldavië is een hoge sterfte onder mensen die werken in de gezondheidszorg en onder
maatschappelijk werkers.” Ze prijst zichzelf gelukkig dat er überhaupt beschermende middelen voor
hen zijn.

Wat kunt u doen?
In het vorige kerkblad schreven we dat we als christenen onze ogen niet kunnen sluiten voor de
onrechtvaardige verhoudingen in de wereld. In onze gemeente zijn groepen op allerlei gebieden
actief: vrouwengroepen, jongerengroepen, gespreksgroepen, etc. Hoe mooi zou het zijn als er in

zoveel mogelijk van deze groepen een bezinning hierop plaats zou vinden. De komende tijd
eventueel al online, maar naar verwachting na de zomer weer in bijeenkomsten. Onze werkgroep
kan hiervoor op verzoek een handreiking doen. Wilt u nu al voorbereidingen treffen om mee te doen
of wilt u informatie, stuur dan een berichtje naar weeswarmhartig@pknculemborg.nl
Naast bezinning kunnen individuele gemeenteleden en groepen zich ook inzetten om geld bijeen te
brengen voor het doel van deze actie. Zomaar wat voorbeelden waaraan gedacht kan worden:
o Cup cakes of ander gebak maken en verkopen.
o Kaarten maken en verkopen.
o Een fietstocht waarbij de fietsers zich laten sponseren.
o Een sponsorbingo voor kinderen.
o Een zang- of muziekuitvoering. Breed uitnodigen en na afloop met de hoed rond.
Dit alles, rekening houdend met de dan geldende coronamaatregelen. En er kan vast nog veel meer
bedacht worden.
In de startzondag begin september kunnen groepen hun activiteiten presenteren/aankondigen. In de
afsluitingsdienst op 31 oktober a.s. vieren we samen het eindresultaat!
En natuurlijk kunt u nu al geven: door een gift over te maken op bankrekeningnummer
NL90RABO0373736525 van de Diaconie Protestantse Gemeente Culemborg o.v.v. Wees warmhartig.
We houden u op de hoogte in de Weekbrief en het Kerkblad.

Doet u ook mee?
Hartelijke groet van de werkgroep Wees warmhartig: Henk Stokking, Maarten Jansen, Cees van
Bockel, Anja Kiel, Peter Lock, Jan en Carla van Doggenaar.
Onze beide predikanten denken actief mee, met name ook over invulling van de kerkdiensten.

