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Kära Vänner och
Understödjare!

Redan i början av 1700-talet kom Sverige i nära kontakt med nuvarande Moldavien. Det skedde efter Karl XII:s
nederlag vid Poltava, då svenske kungen med cirka 1500 soldater retirerade till Varnitsa utanför Bender i den del av
Osmanska riket som idag är Moldavien. Under åren 1709-1713 styrdes praktiskt taget Sverige därifrån. Vistelsen
avslutades i samband med den s.k. kalabaliken i Bender. - Trehundra år senare,
närmare bestämt år 2006 kom Stiftelsen Brödet under mer fredliga förhållanden i
kontakt med Moldavien, då Elisabeth och Lena besökte landets södra del. Dagens
Moldavien är en republik i Östeuropa, som gränsar till Rumänien och Ukraina. I
landet, som är ett av Europas fattigaste, bor 3,5 miljoner invånare. Landet har
behärskats av mongoler, osmaner, ryssar, rumäner. Under Stalins tid deporterades
många av landets invånare till Sibirien och ersattes med ryssar. År 1991 förklarade
sig Moldavien självständigt från Sovjetunionen. Partipolitiken karaktäriseras av
hårda motsättningar mellan Rysslandsorienterade och EU-vänliga partier. Nyligen
ägde ett val rum som utföll till de senares fördel.
Alltsedan stiftelsens första kontakt har vi varje år skickat julklappar till barn i
Moldavien. Bilden ovan visar när barnen förra året fick mjukdjur skänkta av
Handelsbankens Fadderbarnsfond vilka stiftelsen fick glädjen att förmedla. Nedanstående trevliga meddelande fick stiftelsen häromdagen när årets julklappsför sändelse nått fram.

Karl XII i Bender. Målning av
Axel Sparre (1715)

Frid vare med er!!! Vi har mottagit lådor med leksaker och godis. Tack för att ni inte glömmer oss i Moldavien.
Denna vecka mitt under pandemin fick dagispersonalen i staden Ceadir-Lunga leksaker och godis att dela ut, och
vi är mycket tacksamma till Gud. Barnen blev väldigt glada och skickar ett stort tack. Må Gud välsigna stiftelsen
och er alla!

Vilken glädje att särskilt i dessa coronatider kunna sprida lite ljus inför julen.
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