
                                                                                                               
 
 

Met plezier publiceren wij hieronder de door ons vertaalde Nieuwsbrief van Babushka Adoption 
over hun reilen en zeilen in 2016 en hun plannen voor 2017. 

Het bestuur van Stichting Elnura 

 
 
Beste vrienden en sponsors van Babushka Adoption, 
 
Namens alle medewerkers en natuurlijk ook namens de ouderen willen wij graag onze waardering uiten voor uw 
betrokkenheid bij onze zorg voor de ouderen in Kirgizië. Wij brengen u met deze brief op de hoogte van ons werk in 
2016, het succes dat we hadden, de moeilijkheden waarmee we geconfronteerd werden en van onze plannen voor 
2017. En natuurlijk konden wij het niet zonder u en daarom “Dank voor uw steun!” 
 
WAT DEDEN WE IN 2016? 
 
Sponsorprogramma 

In 2016 heeft Babushka Adoption 108 ouderen kunnen 
inschrijven; 101 ouderen werden bezocht om vast te stellen wat 
zij nodig hadden. Er is in totaal € 115.210 in tweemaandelijkse 
betalingen aan 912 begunstigden uitgekeerd. Bovendien 
stuurden sponsors extra donaties tot een bedrag van € 5.271, 30 
pakjes en 51 brieven. Door medewerkers van Babushka 
Adoption zijn 141 brieven vertaald en verzonden en zijn 4 
bezoeken van sponsors aan hun geadopteerde babushka’s 
georganiseerd. Deze bijeenkomsten waren ontroerend en 
indrukwekkend. De ouderen waren blij om de mensen te 
ontmoeten die zich om hen bekommeren en hen steunen. 
 
Speciale dank gaat uit naar de jongeren en vrijwilligers van onze partner "nakormim.kg" (een soort voedselbank). In 
2016 waren we in staat om 593 voedselpakketten te verstrekken aan onze begunstigden, in totaal: 140 kg. rijst  –  
92 kg. vlees  –  140 kg. bloem  -  37 kg. suiker  -  95 liter olie  -  51 pakjes thee  -  97 kg. macaroni  –  30 kg. gierst  
en andere producten 
 
Door het betrekken van jongeren bij onze activiteiten, proberen we de communicatie en het begrip tussen de 
verschillende generaties te verbeteren. Dit bleek waardevol en werd zeer gewaardeerd door de ontvangers van de 
voedselpakketten. De jongeren kregen ook beter inzicht in het leven van ouderen. 
 
Babushka Adoption heeft daarnaast ook nog andere producten zoals kleding onder haar begunstigden en andere 
hulpbehoevende mensen verdeeld. 

 
De maatschappelijk werkers van Babushka Adoption bleven 
thuiszorg verlenen aan 26 immobiele ouderen. Om de drie 
maanden rouleren de ouderen die gratis sociale bijstand van 
Babushka Adoption ontvangen. De maatschappelijk werkers 
helpen hen met het schoon maken van hun huis, het betalen 
van de rekeningen, het inkopen van voeding en andere zaken 
enz. 
 

Een tegenvaller voor ons was dat één van onze sponsors die 
56 ouderen steunde, niet meer in staat was om zijn 
sponsoring voort te zetten. Als u iemand weet die misschien 
bereid is om deze en andere op de wachtlijst staande 
babushka’s en/of dedushka’s te adopteren, geef dan deze 
Nieuwsbrief en/of de contactgegevens van Stichting Elnura: 
www.elnura.nl – info@elnura.nl – telefoon 079 3162142 

 
Onze begunstigden vragen ons vaak om u te bedanken voor uw gulle steun. Dat doen wij bij deze graag. Alleen 
samen zijn we in staat om mensen in nood te helpen. Uw steun helpt onze begunstigden te overleven in de 
moeilijkste momenten in hun leven. 
 
Met financiële steun van onze vrienden konden we allerlei activiteiten organiseren voor onze ouderen: 
 Dankzij één van onze Nederlandse sponsors konden zes babushka’s gedurende een maand naar het 

zwembad, niet alleen om te zwemmen maar ook om tijd door te brengen met andere mensen in een 
aangename omgeving. Het was positief voor het welzijn van de babushka’s. Zij hebben ervan genoten. 

 Met financiële steun van Zwitserse sponsors organiseerden we een lunch voor 50 begunstigden ter gelegenheid 
van de Internationale Dag van de Ouderen in een gezellig restaurant en voor 50 andere begunstigden was er 
een kerstlunch. Tijdens de lunches genoten onze ouderen van het onderling contact en het samen zingen. Met 
elkaar en met hulp van sponsors proberen we zo het sociaal isolement van veel ouderen te doorbreken. 

 Dedushka met sociaal werkster 

http://www.elnura.nl/
mailto:info@elnura.nl


                                                                                                               
 
 

 Een van onze Kirgizische sponsors heeft 10 ouderen uitgenodigd 
om een moslim feestdag te vieren. Er waren veel contacten en 
iedereen genoot zichtbaar. 

 Kunsttherapie voor en door babushka’s:  
Een medewerkster van de Amerikaanse ambassade organiseerde 
een schilderevenement voor onze babushka’s. In juli kwamen 7 
babushka’s bij elkaar om kunstwerken te maken. De schilderijen 
werden vervolgens door haar verkocht onder haar vrienden en 
collega's uit de Verenigde Staten. De opbrengst is in oktober 
rechtstreeks aan de babushka’s gegeven, die enthousiast waren 
over deze financiële beloning. 

 Op 1 oktober nam Babushka Adoption, als onderdeel van de viering 

van de Internationale Dag van de Ouderen, deel aan een 
tentoonstelling waar de leden van onze zelfhelpgroepen hun 
zelfgemaakte producten verkochten, hun bloeddruk konden laten 
controleren en hebben genoten van een concert. 

 In november organiseerde de eerder genoemde medewerkster van 
de Amerikaanse ambassade een “thanksgiving lunch” voor 22 
begunstigden. Ze maakten kennis met de Amerikaanse cultuur en 
genoten van contact met andere mensen. 

 In december waren onze zelfhelpgroepen aanwezig op de 
kerstmarkt. Daar verkochten ze zelfgemaakte producten, genoten 
van mooie muziek en proefden de Kerststemming. 

 
In uitvoering genomen projecten: 

 In het kader van het "50+ project" is een begin gemaakt met sociaal ondernemerschap door het ontwikkelen en 
vinden van activiteiten voor mensen boven de 50 jaar. 

 In het kader van het project "leven na het werk", ondersteund door Dan Church Aid in Centraal-Azië, 
organiseerde Babushka Adoption samen met het “Ministerie van Sociale Ontwikkeling en Arbeid” van Kirgizië 
een trainingssessie voor 206 maatschappelijk werkers in overheidsdienst. Het onderwerp was het leveren van 
kwaliteit in de psychologische en sociale begeleiding van bejaarde burgers in Kirgizië. Daartoe leerden zij 
essentiële vaardigheden en know-how om de effecten van het ouder worden te vertragen en ouderen positiever 
te behandelen. 
 

Babushka Adoption probeert voortdurend haar werk te verbeteren 

 Op onze website en onze Facebookpagina zijn informatie en het laatste nieuws te vinden over onze activiteiten, 
voorzien van foto's. 

 Er is een enquête gehouden onder sponsors. Belangrijke uitkomsten zijn opgenomen onderaan deze 
nieuwsbrief. 

 Babushka Adoption is transparant in haar werk en probeert regelmatig foto’s van de gelddistributie te sturen aan 
haar sponsors.  

 Het bestuur van Babushka Adoption komt regelmatig bijeen om toezicht te houden op de gang van zaken. 
 
WAT ZIJN ONZE PLANNEN VOOR 2017 
 

1. Eén van onze doelen in 2017 is om nieuwe sponsors aan te trekken voor het steunen van ouderen in Kirgizië. 
We hebben de ambitieuze doelstelling om voor 200 babushka’s “adopties" te vinden. 

2. Dankzij het initiatief van één van onze sponsors kunnen 9 begunstigden massages en 7 begunstigden 
fysiotherapie krijgen en 7 begunstigden kunnen gaan zwemmen. 

3. Dankzij extra donaties uit Zwitserland kunnen we een lunch organiseren voor onze ouderen ter gelegenheid van 
Internationale Vrouwendag in maart en op de Dag van de Overwinning (WO II) in mei.  

4. We zullen een aantal trainingen organiseren voor 270 maatschappelijk werkers van de overheid en een aantal 
ouderen uit 3 regio's van Kirgizië. De ouderen zullen nieuwe vaardigheden leren. De hulpverleners van de 
overheid worden opgeleid om eerste hulp aan de ouderen te bieden en om ziektes te voorkomen. 

 
We gaan in 2017 meer dan ooit ons best doen om ons adoptieprogramma voort te zetten en uit te breiden en te 
zorgen voor de broodnodige sociale diensten. 
 

Aarzel niet om deze Nieuwsbrief met uw familie en vrienden te delen.  
Als u nog vragen of opmerkingen over onze activiteiten hebt, neem dan contact op met 

Stichting Elnura via info@elnura.nl of telefonisch via 079 3162142. 

 
Veel dank voor uw voortdurende betrokkenheid bij ons werk.. 
 
Het team van Babushka Adoption en Stichting Elnura 

 
Bishkek/Zoetermeer, maart 2017 

 Thanksgiving     Kerstmarkt 

http://www.babushkaadoption.org/en
https://www.facebook.com/babushkaadoption/?fref=ts
http://www.elnura.nl/index.php/nl/
mailto:info@elnura.nl
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RESULTS SURVEY

To make our work more effective and check the needs of elderly people, we 
conducted a survey among our beneficiaries and sponsors in November 2016. 
435 beneficiaries of Babushka Adoption were interviewed and 68 sponsors 
sent us a feedback. Here are some results:

Out of these 435 Babushkas and Dedushkas,

How important is the sponsors’ support for you?     How do you rate Babushka Adoption activities?
:

98,16 % - receive financial support from 
Babushka Adoption

65,29 % - receive governmental subsidies 
(500 KGS quarterly)

5,98 % - are also members of other organisations 

89,43 % - purchasing medicines
66,21 % - purchasing groceries

11,26 % - paying public utilities

Further, multiple beneficiaries said, the financial 
support helped them to buy hearing aids, 

pay for operations and buy coal and wood 
for the heating during winter.

очень 
хорошо

53%

хорошо
46%

удовлетворительно

1%

Ответили, что 
"Денежная 

помощь играет 
очень важную 
роль в моей 

жизни"
70%

Денежная 
помощь не 

очень большая, 
ее еле хватает 
на что-либо

28%

Не 
значительную, 
этих денег 

слишком мало 
и они и они ни 

на чем не 
отражаются

2%
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Percentage of beneficiaries that use the sponsor’s supports for:

Very 
important: 
70 %

Very 
helpful: 
28 %

Other: 
2 %

High: 53 Good: 46 

Fair: 1 %



RESULTS SURVEY 
 
  

 
 

 

RESULTS OF THE SPONSORS’ SURVEY 

 
 
 
 
 

68 sponsors sent us a feedback and left some comments: 
 
 

 

How did you first find out about the Babushka Adoption? 
 
 
 

44,26% – Friends/colleagues 

 

3,28% – Relatives/family 

 

32,79% – Newspaper 

 

6,56% – Television 

 

1,64% – Facebook 

 

16,39% – Internet 
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Why are you a supporter of Babushka Adoption?  

You can choose more than one. 
 
 
 

35,29% – Babushka Adoption Foundation 

has a good reputation 
 

66,18% – I know/heard of the good work 
and valuable support Babushka Adoption 

provides to the elderly people in Kyrgyzstan 
 

64,71% – I have a great concern for 

the vulnerable elderly people in Kyrgyzstan 

 

52,94% – I like to help people in need 
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To see the complete results of the survey, please follow the link 

below: https://www.surveymonkey.com/results/SM-M5YYJTKG/ 

 


