UIT DE PUT
ZRUNVA ACTIE VOOR BETERE HYGIENISCHE
OMSTANDIGHEDEN VOOR OUDEREN IN SOBISI

Het
et dorp Sobisi ligt in Georgië bestaat voor 80% uit ouderen, waar onder
velen met een functiebeperking. Zij leven in armoede en voor een groot
aantal mensen zijn de omstandigheden zo erbarmelijk dat zij niet beschikken over schoon
(drink)water in de directe omgeving. Ook zijn de hygiënische omstandigheden zo slecht dat in de
meeste gevallen geen toilet en zelfs geen gezamenlijke toiletruimte aanwezig is.
Om verbetering te brengen in de hygiëne en leefomstandigheden van minimaal 20 van deze mensen
heeft Zrunva het plan opgevat om bij het busstation in het centrum van dit dorp, een plek waar veel
ouderen bijeenkomen, een watervoorziening en toiletruimte te bouwen. De voorbereidingen hiervoor
vonden plaats in overleg met de betrokkenen, maatschappelijke organisaties, kerken en overheid.
Er is een
en vergunning beschikbaar en met behulp van sponsoren wil Zrunva dit plan in het najaar van
2015 realiseren. Voorbeeld toiletruimte en waterput:

ZRUNVA
Zrunva betekent ‘zorgen’ in het Georgisch en dat is precies waar het hier om gaat.
De vrijwilligers van het Zrunva project zijn jongeren in Georgië en Nederland die zich inzetten voor
arme en geïsoleerde ouderen en gehandicapten die leven in de arbeiderswijken Tbilisi, Bolnisi,
Bolnisi en
Rustavi, of op het platte land van Georgië.
Door middel van persoonlijk contact en noodhulp doorbreken zij het sociaal isolement van mensen die
tussen wal en schip geraakt zijn, geen sociale relaties hebben en niet weten hoe en waar ze om hulp
moeten vragen. Met religieuze en maatschappelijke instanties uit Georgië is overlegd op welke manier
het best geholpen kan worden en welke mensen gebaat zijn met steun vanuit Zrunva.
Zrunva
Wil je meedoen aan de actie ‘Uit de Put’ of het werk financieel
ancieel steunen?
Neem dan tussen 4 en 30 mei contact met ons op en vraag naar Inga Pavliashvili
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