
 

Babykuikens voor arme families in Cobilea Moldavië 

Vorig jaar hebben we in de 40-dagen-tijd een campagne gehouden voor kwetsbare gezinnen 
in Cobilea met als thema ‘Sta op!’ Kom in beweging voor een ander. 

Weet u het nog, u kreeg een spaardoosje    
uitgereikt waarin u geld kon sparen om kuikentjes te 
geven aan gezinnen in Cobilea. Helaas is het door 
corona nooit zover gekomen dat u de gevulde 
doosjes ook weer in kon leveren. Maar toch, het 
werd een geweldige campagne met een opbrengst 
van maar liefst € 1699. Daarmee hebben we veel 
meer gezinnen kunnen steunen dan we in eerste 
instantie voor ogen hadden. 

Als Diaconie willen we in beweging blijven door om te blijven zien naar de arme en 
kwetsbare medemens die zonder hulp grote moeite heeft om te (over-)leven. 

Daarom willen we opnieuw een kuikentjesactie houden voor onze medemens in Cobilea 
Moldavië, nog steeds het armste land van Europa. De meerderheid van de inwoners heeft 
het ronduit slecht. Veel ouderen moeten zichzelf maar zien te redden nadat hun kinderen 
naar het buitenland zijn gegaan om werk te zoeken. Veel kinderen groeien dan ook op in 
één-ouder-gezinnen of bij hun grootouders die ook niets hebben om ze te voeden en om hun 
rekeningen te betalen. 

‘Mensenkinderen’ wil dit jaar opnieuw samen met plaatselijke kerken in Moldavië gezinnen 
helpen door ze ieder ongeveer 20 kuikens te geven die ze groot kunnen brengen, zodat ze 
dagelijks verse eieren hebben. 
 
De kuikens worden op de plaatselijke markt 
gekocht door iemand van de kerk en worden 
persoonlijk bij de gezinnen afgeleverd. Op 
deze manier kan de plaatselijke kerk ook 
meer betrokken raken bij deze arme 
gezinnen. Zo helpt u mee dat deze families in 
contact worden gebracht met het geloof en 
met de liefde van God. Daarnaast ontstaat er 
op termijn de mogelijkheid inkomsten te gaan 
verkrijgen door de verkoop van eieren, vlees 
en het fokken van nieuwe kippen. 



Vorig jaar waren in 1e instantie 15 kwetsbare gezinnen geselecteerd die elk 20 jonge kippen 
zouden ontvangen. Door de vele gulle gaven (€1699) konden veel meer gezinnen geholpen 
worden. Op 30 mei is de collecte weer bestemd voor Cobilea. Momenteel kosten 20 kuikens 
€39. Dit jaar willen we proberen om minimaal €1000 op te halen, daarmee kunnen dan 25 
kwetsbare gezinnen worden geholpen. 

Zullen we met elkaar opnieuw opstaan voor onze medemens in Cobilea, Moldavië? Mogen 
we opnieuw op uw steun rekenen? 

Ook kunt u een gift overmaken naar de diaconie NL07INGB0000505555 o.v.v. Kuikentjes 
Cobilea. 


