MOLDOVA!

O experiență Corpul Păcii

Valeria Lungu, 11, culege câțiva struguri de la o podgorie în Druitorea Veche, Moldova recent. Este vremea recoltei de struguri într-o țară cunoscută pentru vinurile sale.

Realizat MARK GILCHRIST
Special al The News Reporter

Aproximativ un sfert din Carolina de Nord, este Moldova o țară
est Europeană, o bijuterie mică cu inimă mare.
Este o inimă care a îndurat o istorie complicată; Moldova a fost
o dată o parte din România, și apoi, mai mult de patru decenii
după al doilea război mondial, ea a aparținut Uniunii Sovietice, cu
restricțiile în toată economia, religia și chiar limba care au venit
cu Comunismul.
Este țara care a rupt libertatea, în primul rând declarând limba
natală, și apoi declarând independența pe 27 August, 1991. În 24
de ani, Moldovenii au trecut la o economie de piață, au reconstruit
bisericile, și au suferit prin pierderea a mii de oameni care trăiesc
și muncesc în altă parte pentru salarii mult mai mari.
O destinație turistică foarte liniștită, Moldova este una dintre
cele mai ieftine țări, cu multe hoteluri care costă mai puțin de 50$
pe noapte, mâncare delicioasă cu numai 10$ pe zi, o industrie de
vinificație renumită, peisaje frumoase și splendide, și oameni minunați și prietenoși.
Atracțiile variază de la obiectivele turistice din mănăstiri de
secole vechi și participând la festivaluri, la caiac, ciclism, și excursii la vinării.
Corpul Păcii este în Moldova din 1993, cu mai mult de 120 voluntari care servesc în prezent. Aproximativ jumătate de voluntari
lucrează în școli, unde predau Limba Engleză ori educația pentru
sănătate, și altă jumătate organizează proiecte pentru a construi
economia țării, infrastructura și calitatea generală a vieții pentru
Moldoveni.
Acesta este lucrul structurat pe care îl fac, pentru aproximativ
20 de ore săptămânal. Dar, ce fac ei în fiecare zi, toată ziua, este
munca pe care o iubesc, într-o misiune construită pe un vis de
frații John și Bobby Kennedy și cumnatul lor Robert Sargent
Shriver, Jr. cu cinci decade în urmă. Ei au lucrat pentru cele trei
obiective-cheie ale Corpului Păcii, pentru a preda abilități, pentru
a îmbunătăți înțelegerea Americanilor de oamenii din întreaga lume,
și pentru a înțelege oamenii din întreaga lume de către Americani.

Despre Viață

Biroul meu în clădirea consiliului raional din Rîșcani.
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Copiii dansează Hora, un dans popular tradițional moldovenesc, în timpul festivităților de Ziua Independenței pe 29 August.

Aflați mai multe despre Moldova, Corpul Păcii și relația
Moldova-Carolina de
Nord, cu link-uri pe
site-ul, fotografii și
multe altele
www.MarksTrail.com

Minerii au sapat sute de
kilometri sub Moldova în
anii 1800 și cel puțin două
mine au fost transformate
în crame. Acesta, în Milestii
Mici, deține mii de sticle și
poate fi vizitată cu un vehicul.

Mai sus, Corpul Pacii crează prietenii și abilități de predare, realizate frumos chiar și
prin proiecte informale, cum ar fi un club de limbă engleză în Costesti, condus de voluntara Corpul Pacii Gail Vallieres. Mai jos, ceea ce eu numesc o sărbătoare, este doar
o altă masă, sau “masa” de aici.

Clopotul masiv, de doi
metri, în turnul bisericii
principale din
Costești.

Închise sau folosite în alte scopuri în timpul epocii sovietice, mănăstirile din Moldova,
cum ar fi aceasta, din Ocnița, acum activează din nou și sunt populare printre turiști.

Mai sus, “First Bell” este o ocazie oficială, a primei zi de școală din Rupublica Moldova,
la fel ca și ultima zi de școală și ziua profesorilor. Elevii îmbracă cele mai bune haine
și aduc flori pentru profesorii lor. Mai jos, mii de mame din Moldova fac brânză, coc
pâine sau recoltează roada noaptea, și arendează tarabele din piață să vândă ziua.

