BELEIDSPLAN 2016 – 2018
Doel:
Kansarme mensen in heel Moldavië helpen in hun ontwikkeling. Wij richten ons hierbij
vooral op het onderwijs en de gehandicaptenzorg.
Om dit doel te bereiken is een plan opgesteld, nadat er eerst in 2006 een kennismaking
in Moldavië is geweest met Cornelia Cincilei, directeur van de landelijke onderwijsondersteunende organisatie Step by Step te Chisinau. De internationale Step by Step
organisatie (www.issa.nl), die in Nederland is opgericht in 1999, wordt o.a. gesteund
door Unicef. Dit geeft ons een veilig gevoel, omdat wij weten dat deze organisatie te
vertrouwen is en dat de hulp die wij bieden op de juiste plek terecht komt. De lijn die in
2006 is uitgezet, om via Step by Step contacten op te bouwen met scholen in Moldavië,
heeft duidelijk zijn vruchten afgeworpen.
Inmiddels hebben wij contacten buiten deze organisatie. Wij hebben samenwerking
gezocht met de volgende organisaties:
Speranta ondersteunt gezinnen met gehandicapte kinderen in Chisinau. Op het
dagcentrum worden kinderen getest en hun mogelijkheden bekeken. Daarna wordt de
hulpverlening gestart. Wij zullen de komende jaren Speranta blijven steunen met
rolstoelen, incontinentiematerialen, diverse soorten hulpmiddelen en materialen voor
handvaardigheid.
Organisatie Keystone brengt kinderen met mentale en fysieke handicaps - die voorheen
in internaten verbleven - terug naar hun families. Deze gezinnen worden door Keystone
begeleid en ondersteund. Voor internaatkinderen, die niet terug kunnen naar hun familie,
begeleidt Keystone gehandicapte jongens en volwassen mannen in huizen waar zij
eveneens ondersteund worden.

Rolstoelen voor Keystone

Kinderdekentjes
Professional School nr. 4 in Chisinau is de school waar alle goederen van ons transport in
ontvangst worden genomen voor verdere distributie over de verschillende projecten. Dit
blijft een waardevol contact.
Een nieuw contact zijn de Veteranen in het district Straseni. In 2014 is voor het eerst
kleding ingezameld voor een grote veteranenclub. Het bestuur van de veteranenclub
verdeelt de kleding onder oud-militairen die een klein pensioentje hebben en ook aan
andere hulpbehoevenden in het district.
Met ingang van 2016 zal tot samenwerking worden overgegaan op het gebied van het
verzorgen van de documenten voor de douane en het ministerie bij de transporten. In
het voorjaar van 2016 zal dit voor het eerst door deze organisatie worden gedaan.

Bestuur veteranenorganisatie
Voorgeschiedenis
Via transporten hebben we de scholen kunnen helpen met goederen, die dringend noodzakelijk waren. Met onze financiële ondersteuning hebben diverse scholen water filtersystemen kunnen aanschaffen, waardoor vele honderden kinderen en docenten nu
schoon drinkwater op school hebben. In de woongebouwen voor leerlingen zijn bedden
gerepareerd en de ramen verbeterd, zodat de kou ’s winters buiten blijft. Tevens hebben
deze leerlingen zelf hun eigen kledingkasten kunnen bouwen in een leer/werkproject.
Voor ouderen en gehandicapten hebben we zoveel mogelijk hulpmiddelen meegenomen
om hun leven wat aangenamer te maken.
Veel scholen en tehuizen in Moldavië hebben goede en veilige kinderbedjes nodig.
Hiervoor is in samenwerking met het ROC Leiden een driedelig schuifbedje ontworpen.
De leerlingen van het ROC Leiden hebben hiervan eerst een voorbeeldbedje gemaakt, dat
we in ons transport hebben meegenomen. In Moldavië waren ze over dit bed erg
enthousiast, waarna het ROC in een leer/werkproject nog een aantal bedjes heeft
gemaakt. Inmiddels is het maken van de bedjes overgedragen aan de Technische School
in Chisinau.

Opslagruimte voor transport
We beschikken over gratis opslagruimte om goederen te kunnen verzamelen. Daardoor
kunnen wij één en soms twee keer per jaar een goederentransport naar Moldavië
verzorgen. Dit transport bestaat dan uit schoolmaterialen, computers, educatief
speelgoed, kleding, schoenen, hulpmiddelen voor ouderen en gehandicapten etc..
Bezoek projecten

Uitladen transport
De goederen worden ontvangen door de Technische School vanwaar verdere
distributie plaats vindt. Wij brengen in ieder geval één keer per jaar een bezoek aan
Moldavië om de contacten te onderhouden met onze projecten en onze
partnerorganisaties. Door een steeds grotere bekendheid ontvangen we zoveel
goederen, dat er in 2016 een tweede transport kan plaatsvinden. Voorwaarde is
echter wel, dat daar voldoende donaties voor binnen komen.


Keystone (009)
We steunen organisatie Keystone als volgt:
Begeleid wonen van lichamelijk en verstandelijk gehandicapte kinderen die daardoor
uit tehuizen kunnen worden gehaald. De omstandigheden in de tehuizen zijn vaak
slecht. Door de hulpmiddelen te verschaffen waardoor kinderen weer thuis kunnen
wonen kunnen ze deze tehuizen verlaten.



Computerproject (011)
Het computerproject zal ook de komende jaren blijven doorlopen. In 2011 is een
computernetwerk aangelegd in de Technische School nr. 4 in Chisinau. Ook in 2013
zijn er computers geleverd aan de Technische School. Met Leerbedrijf Zebra (ROC
Hoofddorp) zijn afspraken gemaakt ondersteuning en werkzaamheden te blijven
verrichten aan dit netwerk. Gezien de politieke situatie in Oekraïne is voorlopig van
stagebezoeken door de school afgezien.



Ondersteunen technische scholen (013)
De scholen doen vaak verzoeken om gereedschappen. Deze gereedschappen zullen
we blijven inzamelen en indien nodig aanschaffen.
Bij de Technische School nr. 4 is de renovatie van de toiletten afgerond.

Gerenoveerde toiletruimte
Dergelijke projecten blijven we ondersteunen indien we daartoe de financiën
ontvangen.

Lijst met lopende projecten
Nr.

001

Project

Omschrijving project

Ondersteunen scholen (zie
hiervoor ons reisverslag van
scholen)
Ondersteunen van
pleegkinderen

Op verzoek van de scholen

005

Ondersteunen van
gehandicapten

007

Transport/projecten en
bezoek
Schoenen
Hulp aan gezinnen:
zelfredzaamheid
Hulpbehoevende ouderen

Rolstoelen, loophulpmiddelen,
incontinentiematerialen, kleding, schoenen en
materialen voor handvaardigheid.
Eén transport is gerealiseerd in juni 2015

003

008
009
010
011
013

Computerproject
Ondersteunen van
technische scholen

Kleding, schoenen, sanitaire artikelen en
educatief speelgoed.

Po-/douchestoelen, rollators, loopstokken,
etc..
Kleding, dekens en brillen.
Computers en monitoren voor scholen.
Diverse gereedschappen, dekens, bedden en
matrassen.
Kleding voor leerlingen uit arme gezinnen

Wij zoeken zoveel mogelijk contact met andere organisaties die ook werkzaam zijn in
Moldavië.
Veel van wat hiervoor is omschreven is de afgelopen jaren opgepakt en verwezenlijkt.
We zullen de komende jaren deze weg verder inslaan en hopen voor het armste land in
Europa veel mogelijk te maken.
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