
                    Julegåveprosjektet 2014

Mor Maria: -Veit ikkje kva eg skulle gjort utan dykkar hjelp

Mihaela: -Eg kan ikkje tru det er sant

Mihaela, til høgre, saman med mor Natalia, søster Victoria og veslebroren. Victo-
ria er glad for den nye gitaren som ho hadde ønskt seg lenge.

Hjelp Moldova

Di støtte jula 2014 tenner håp for seks fattige familiar spreidd over heile Moldova.

På synsenteret fekk Mihaela briller og sakkundig hjelp. No klarer ho seg 
fint og er flink på skulen. Storesøster Victoria (16) har blodkreft. Ho har 
fått behandling på sjukehus, men sjukdommen har blussa oppatt. Nye 
behandlingar i haust gjev håp om at ho vert kvitt sjukdommen.

Det er tidleg i oktober når me besøkjer Mihaela og den fattige familien 
som bur i eit lite hus på 15 kvadratmeter aust i landet. Med innsamla 
midlar gjennom «Julegåveprosjektet»  har dei fått kjøpt seg ei geit, høner 
og gjess og nytt kjøleskap. Det har betydd mykje for Mihaela og familien.

I sommar tok Hjelp Moldova den økonomisk delen slik at familien fekk 
lagt vatn inn i hagen sin. Grøftene grov dei sjølve, og kummen i hagen 
er sikra mot frost. Iveren er stor når dei skrur på kranen for å visa at det 
er sant. 

Det er 150-200 meter til næraste landsbybrønn. Me får inntrykk av at 
det er det beste som har hendt dei på lenge. -Eg kan ikkje tru det er sant, 
seier Mihaela som no slepp å bera vatn.

Det er ikkje store pengesummane me har brukt på familien på fem.  Men 
med julegåvemidlane har sponsorane gitt dei håp om ei lettare famtid. 

11 år gamle Mihaela er eit lite under. For eit par år sidan fekk ho svulst og kreft i hjernen med det som følgje at ho nesten mista synet. 
Heldigvis kom ho i kontakt med Tatiana på Hjelp Moldova sitt synssenter. Det redda familien frå ein katastrofe.

Maria Stefirta lever hundre prosent for sonen. Pavel er 25 og multihandicappa. Han treng pleie og tilsyn 24 timar 
i døgnet. Mor Maria har teke seg av Pavel med stor omsorg, varme og kjærleik kvar dag sia han vart fødd.

Familien Stefirta bur høgt oppe i ei høgblokk i hovudstaden Chisinau. 
Galina Gradinari, Hjelp Moldova sin samarbeidspartnarar i Moldova 
gjennom meir enn 20 år, er nabo. Ho formidla kontakten som resulterte i 
støtte frå Julegåveprosjektet. Slik fekk Pavel for nokre år sia sin første rul-
lestol. Frå då av kunne mor Maria ta med han med seg ut. 

I vår fekk Maria diagnose lymfekreft. Det er tydeleg å sjå at ho ikkje er 
frisk. Ho får behandling for kreften tre dagar kvar månad. Ho viser oss 
diverse urteblandingar som ho har kjøpt, og som ho håper skal hjelpe. 

For seks år sidan fekk Maria vaskemaskin kjøpt inn for julegåvepengar. 
-Det snudde opp/ned på livet mitt, seier ho. Det var ikkje berre enkelt å 
vaska bleier, klede og sengetøy for hand i ei høgblokk. Seinare har ho fått 
papirbleier, og midlar til å kjøpa slike. Til påske fekk familien litt ekstra til 
høgtida. I vinter fekk Pavel ny seng og madrass innkjøpt for julegåvepen-
gar. Det var eit stort ønskje. -Det er ikkje alltid lett å halde madrassa tørr 
heller, seier mor Maria.

Familien Stefirta får svært lite støtte frå staten. Hjelp Moldova sponsar no 
med midler til papirbleier, mat og medisin.
-Eg veit ikkje kva eg skulle gjort utan dykk, seier Maria då me går.

Pavel og Maria er glade for besøk, og tek alltid smilande imot gjestane sine.

Hjelp Moldova er ein uavhengig, humanitær organisasjon som har jobba 20 år i Moldova. Hovudprosjektet er hjelp til synshemma. 



Tatiana og Julia: Julegåvepengar sikrar trygge rammer for søskenparet
Tatiana (22) og Julia (18) møter oss ein kald oktoberdag i Chisinau. To 
beskjedne, foreldrelause jenter med altfor mykje livserfaring. Dei treng 
hjelp til livsopphald og utdanning. Julegåvepengar frå hjelp Moldova 
sine støttespelarar sikrar trygge rammer rundt jentene. 

Julia har vore svaksynt heile livet. 15 år gammal var ho heldig og fekk 
hjelp på Synssenteret. Søstrene har hatt ein vanskeleg oppvekst. Faren 
døydde for eit par år sidan, mora døydde i mai i år. 

Tatiana hadde arbeid på eit bakeri i hovudstaden, men måtte slutta. No 
er ho gravid med termin 10. februar. Ho bur saman med barnefaren i 
landsbyen dei begge kjem frå. 

Med Hjelp Moldova i ryggen har Julia byrja på skule: eitt-årig malarlin-
je der ho lærer å male hus, inni og utanpå. Julia bur på studentheim. 
Skulen er gratis. I tillegg får ho 170 kroner i stipend pr månad, og 150 
kroner frå kommunen. Det er ikkje mykje å leve av, ikkje ein gong i 
Moldova.

Julia treng klær og sko. Augelege Tatiana, som har halde eit auga med 
Julia frå første gong ho fekk henne som pasient, veit råd. Ho tek begge 
jentene med på shopping. Turen går til kles-marknaden i hovudstaden. 

Hjelp Moldova støtta også med pengar til mora si gravferd i juni i år. 
No jobbar me med at dei snarast må få orden i papir og dokument 
for overføring av huset til foreldra. Det er eit omfattande arbeid sidan 
huset står i eine bestefaren sitt navn.

For 1200 kroner frå Julegåveprosjektet får dei sko, undertøy, varmt nattøy 
og gensar. Dei strålar om kapp før dei set seg på bussen tilbake til lands-
byen ein times kjøring frå hovudstaden. 

Tre generasjonar Caraman Bezer : Sterke i viljen – svake i synet

-Eg har aldri vore borti noko liknande, seier Hans Bjørn og Tatiana. Fleire av familiemedlemmene har vore til undersøking hjå dr. Tatiana på Synssenteret 
i Chisinau. Elizaveta og bror Dorin (10) har fått leseTV. Fleire i familien har fått filterbriller. Med slike briller kan dei vera ute i sollys. Planen er at alle skal 
undersøkast på Synssenteret. -Vi må gjera alt det vi kan. Eg veit enno ikkje kva, seier Tatiana. -Vi sender ein bil og hentar dei, legg ho til. Det er den beste og 
enklaste måten. Ein bussbillett berre eine vegen frå Orhei til Chisinau kostar 29 lei (15 kroner). Det har ikkje den fattige familien råd til.
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Familien Bezer er stor, eit heilt fotballag med reserve, 12 i talet. 
Berre to ser. Borna kjem til verda utan regnbogehinner. Det kan 
best samanliknast med at auga ikkje har blendaropning som 
regulerer for lyset. 

Dagslys smertar, og endå verre er det om sola skin.  

Mor Valentina (49) og far Leonid (59) er heilt blinde.  Dei andre 
i familien, unnateke to, ser nesten ingen ting: Fire søner, Alex-
ander, Veoceslav, Christian og Dorin frå 29 til 10. Og ei dotter, 
Elisaveta på 13. To svigerdøtre, Olga heiter dei begge to,  og tre 
barnebarn; Gabriel, Ariana og Valentin. Berre den eine Olga og 
eine barnebarnet ser. 

Julegåveprosjektet 2014  omfattar ytterlegare to familiar som lever under fattigdomsgrensa: 

Ein familie i Sør -Moldova der mannen er heilt blind, kona nesten blind, og dei to borna svaksynte.

Den siste familien omfattar ei aleinemor med fem år gamle tvillingar som begge er sterkt funksjonshemma.
 I tillegg har mora ei dotter på 13.

Begge familiane har fått hjelp på synssenteret.
Tekst og bilde: Mest Åse Hundvin - med bidrag frå Tatiana Ghidirimshi og Kåre Ness


