Bericht uit Moldavië
Het is al weer een jaar geleden, dat ik een
stukje schreef in het blad "Leeftijd" en in de
"Weelder", een uitgave van de Stichting
Dorpshuis De Wielewaal, over onze oude
mevrouw uit Moldavië, die het Dorp De Waal
heeft geadopteerd. Zij is nu 85 jaar. Ria van
der Vis heeft bemiddeld en het contact loopt
via Liudmila Nedeoglo, die daar onze mevrouw
Varvara Lambantu eenmaal per maand
bezoekt om haar onze bijdrage, die de
Waalders storten in het busje in het dorpshuis,
te brengen en gelijk te kijken hoe het met haar
gaat.
Varvara

Haar pensioen is maar 56 euro per maand en
wij zorgen ervoor, dat ze eten kan kopen. Met
de Kerst heeft ze meer gekregen en daarna
stuurde ze een foto om ons te bedanken, waar
ze heel trots en blij met haar papiergeld zat te
pronken. Op 13 Juli jl. ontving ik een brief van
de dochter van Liudmila, die een beetje Engels
kan schrijven om te bedanken en nog enige
bijzonderheden te vertellen over het leven van
Varvara. In haar werkende leven hebben
Varvara en haar man beiden gewoond in een
dorp in het Zuiden van Moldavië en gewerkt op
een boerderij in de wijngaarden. Een opleiding
had toen niemand. Haar man is op een jonge
leeftijd invalide geworden en kon helaas niet
meer werken. Hij is enkele jaren geleden

overleden. Ze hebben één dochter Olga, die
vier kinderen heeft, maar haar man is verslaafd
aan alcohol. Olga is een heel goede dochter,
een Christen, die voor haar moeder het huisje
schoon houdt. Varvara is op haar
oude dag ook Christen geworden, maar de kerk
kan echter niet helpen. Moldavië is één van de
armste landen van Europa. Varvara was heel
emotioneel en dankbaar. Zij liet de groeten aan
haar sponsor doen.
Ligging, klimaat en bestuurlijke indeling
Nu vertel ik nog iets over het land Moldavië.
Moldavië grenst in het Zuiden en Westen aan
Roemenië en in het Noorden en Oosten aan
Oekraïne, gelegen tussen de rivieren Proet en
Dnjestr. De hoofdstad is Chisinau. De
oppervlakte is bijna 34.000 km. Het
betaalmiddel is de Moldavische leu. De
bevolking heeft 3 1/2 miljoen inwoners. De taal
is Roemeens. Tot 1991 behoorde Moldavië tot
de Sovjet-Unie, maar nu is het land
onafhankelijk. Het Noorden is heuvelachtig. Het
klimaat is een gematigd, landklimaat en heeft
een lange zomerperiode van gemiddeld 25
graden en de winter is zeer koud. Er wonen
veel verschillende volkjes door de vele
oorlogen, o.a. Russen, Roma's, Christelijke
Turken, Roemenen enzovoorts
Legerleider
De grootste held van Moldavië was een 15e eeuwse legerleider. Hij behoedde Moldavië
tijdens zijn regeringsperiode voor buitenlandse
overheersing. Hij bestreed het Ottomaanse
Rijk. Hij stichtte een groot aantal kerken en
kloosters. Hij is een van de grootste iconen uit
de Moldavische geschiedenis. Zijn standbeeld
staat in het hartje van de hoofdstad Chisinau.
De beroemdste en invloedrijkste dichter was de
romanticus
"Mihai Emines" in de Roemeense taal. De
staatsinrichting: een presidentiële republiek
met een parlementair stelsel. Sinds 1993 kent
Moldavië een algemeen stemrecht.

Wijn
In Cricova ligt een
van de grootste
wijnkelder ter
wereld. Zij hebben
een 70 km lang
gangenstelsel tot
een diepte van 90
meter, waar 9,3
miljoen flessen
mousserende wij
liggen opgeslagen.
Het is er vochtig. Er
is zelfs een eetzaal
onder de grond. In
de Sovjettijd vonden
er grote
staatsbanketten
plaats.

Riny Wielinga

Veel wereldleiders, die ooit in Cricova
te gast waren hebben er een eigen
collectie wijn liggen. Onder andere
Angela Merkel, Herman van
Rompuij en Poetin liggen broederlijk
naast elkaar. Poetin heeft de grootste
voorraad. Moldavië is een wijnland.
10% van de grond is bestemd voor de
wijnbouw.

