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2020 har vært et spesielt år for de fleste på grunn av koronasituasjonen. Det har gjort at vi fra Norge har vært
mindre til stede i Moldova, men vi har regelmessig kontakt. Vi har likevel prøvd å opprettholde aktiviteten ved
synssenteret og mot andre som trenger vår hjelp.
På Low vision-senteret vårt i Chisinau dukker det stadig opp familier og enkeltpersoner som trenger hjelp.
I noen tilfeller er situasjonen så alvorlig at vi bare må prøve å hjelpe dem – ikke bare med synshjelpemiddel, men også
økonomisk. Julegaveprosjektet vårt omfatter flere familier som lever langt under fattigdomsgrensen. Møt noen av dem:
5-åringen Daniel
Lille Daniel S. ble født med grønn stær og mangler også deler av
iris. Han er derfor svært lysømfintlig. Han ser bare på ett øye, og
med synskorreksjon ser han kun 16 %.
Familien på fire bor i Taraclia-distriktet, langt sør i
landet, og søkte ikke legehjelp for sønnen fordi de
ikke hadde råd til det.
Daniel får nå hjelp fra synssenteret vårt, men hele familien trenger økonomisk
støtte. Deres månedlige inntekt er kun 2500 lei, dvs.
1250 kroner.
Bilde: Her er Daniel på
synssenteret vårt til
utredning.
Elena i Ștefan-Voda-regionen
Svaksynte Elena er 9 år gammel og pasient på senteret vårt.
Foreldrene var dessverre uskikket til å ta hånd om barna sine
pga. alkoholmisbruk, så Elena har hatt et vanskelig liv. Hun ble
født med åpen gane, og ble lenge gjort narr av, fordi hun ikke
kunne spise. Hun har en bror på 11 og en søster som er 7 år gammel. Søskenflokken ble heldigvis adoptert av sin tante og onkel.
Nå er hareskåret operert, og barna ser ut til å ha et godt liv.
– Det er et eventyr, sier Elena.

Tre generasjoner der bare svigerdatter og ett barnebarn ser
I familien Caraman i Orhei er det bare to av de 14 familiemedlemmene som har normalt syn, fire er blinde og åtte er sterkt
synshemmet. Barna er født uten iris, dvs. at øyet ikke har blenderåpning som regulerer lysmengden inn i øyet, så skarpt lys gjør
vondt. Med denne sjeldne sykdommen (aniridi) er regelmessige
øyeundersøkelser viktig.

– At det er så mange synshemmede i én familie, har vi aldri vært
borti før, sier Hans Bjørn og Tatiana. Men vi klarer heldigvis å
hjelpe noen av dem!
Utgifter til husleie, varme og mat er ca. 3 000 kr i måneden.
Trygden utgjør ca. halvparten, resten må de låne.
– Spesielt vinteren er en tøff tid. Da må jeg ofte ut og tigge for å
skaffe penger, sier bestefaren.
10 år gamle Dorina
I Orhei bor også Dorina sammen med tre søsken, mor og far.
Også denne familien er veldig fattig. Dorina er svært nærsynt,
en brytningsfeil gjør at man ikke får tak i briller til henne i Moldova. Før hun kom til synssenteret og fikk hjelp av oss, så hun
derfor svært lite. På nyåret knakk dessverre brillestangen, og på
grunn av Covid-19-pandemien måtte jenta lenge klare seg uten
briller. Nå har Dorina heldigvis fått hjelp, og klarer seg bedre på
skolen. Hun vil også trenge hjelp fra senteret i årene fremover.

Ana fra Tiraspol
I utbryterstaten
Transnistria bor
34 år gamle Ana
T. sammen med
sin sønn. Hun
er nesten blind,
så det er sønnen
som må ta seg av
henne. Også de er
veldig fattige. Ana
venter på en komplisert øyeoperasjon. Øyelege Jan Askvik i Bergen har sendt en
spesiallinse som skal settes inn i øyet hennes, men på grunn av
koronapandemien må dette vente. Hun har heller ikke penger
til å reise til undersøkelser hos oss i Chisinau.
Daniel drømmer om å bli doktor
Du har kanskje sett Daniel i filmen Mirakelet i Moldova. Han
er klassifisert som blind og ser bare 3–4 prosent. Han bor i Persecina, nord for hovedstaden, med sin synshemmede mor, far,
bestefar (nesten blind) og bestemor (helt blind).
Daniel har opplevd
både mobbing og fysisk vold på tidligere
skoler, men nå trives
han godt på blindeskolen i Chisinau.
Han tar daglig bussen aleine tur/retur
skolen, ca. 45 min.
hver vei. Hjelp Moldova betaler reiseutgiftene, 550 lei i
måneden. Vi gir dem
også litt annen støtte.

Bilde: Daniel er målbevisst, og med diverse hjelpemiddel har
han lært seg engelsk på egen hånd. Drømmen er å bli lege slik
at han kan hjelpe andre.
På besøk til Pavel i Chisinau
Pavel (31) er sterkt multifunksjonshemmet og trenger hjelp til
det meste. Etter at moren døde, er
det broren Andrej som tar ansvar
for ham, hele døgnet. Pensjonen
deres dekker dessverre ikke alle
utgifter til mat, medisin, strøm,

husleie, bleier o.a., så Hjelp Moldova har støttet familien i
mange år. Julegavepenger betyr derfor svært mye for disse to.
Tidligere innsamlinger har skaffet Pavel både ny seng, CD-spiller, medisiner m.m. Nå har han også fått ny rullestol.
Nico og Nelia
Svaksynte Nico bor i Orhei, ca. 2 ½
times reise nord for Chisinau. Moren
Nelia er også sterkt synshemmet.
Begge var med i dokumentarfilmen
Mirakelet i Moldova.
– Nye briller til oss begge har gitt
oss et nytt liv, sier Nelia fornøyd.
Selv om hun får ca. 500,- kr i
måneden i uførepensjon og faren periodevis er i arbeid, blir det dessverre ikke nok til å dekke
levekostnadene. Familien sliter derfor med å klare seg, men er
flinke til å ta vare på hverandre.
Store synsvansker hos familien Gerta
Damian (13) har vært pasient hos oss i mange år. Han har sterkt
redusert syn, og linsene i øynene hans var i ferd med å løsne. Dr.
Jan Askvik ved Bergen Øyelegesenter skaffet nye linser, men et-

Bilde: Lese-TV-en er til svært god hjelp når Damian gjør lekser.
ter mange operasjoner ble resultatet dessverre ikke slik vi håpte,
så han har bare 1 % syn. Moren har ca. 2 % syn, og faren er helt
blind. Foreldrene er også pasienter hos oss. Sju år gamle Anna er
den eneste med normalt syn. Hun ser for hele familien.
Familiens blokkleilighet i Besarabiasca var et salderingsprosjekt, men er nå pusset opp med penger fra julegaveprosjektet.
Familien kan ikke få takket nok. Nå er det reint og fint over alt,
og den mugne lukten er vekke. Men for å klare å dekke utgiftene
sine til mat, strøm etc. må de ofte låne penger av både naboer og
venner, så vi ønsker fortsatt å støtte familien også økonomisk.

Bilde: Pavel mangler språk,
men viser stor glede når han
får besøk.
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