BELEIDSPLAN 2013 – 2015
Doel: kansarme mensen in heel Moldavië te 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 de organisatie Step by Step. Wij hebben
samenwerking gezocht met de organisatie Speranta die gezinnen met gehandicapte
kinderen ondersteunt 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 educatief speelgoed.
Organisatie Keystone brengt kinderen met verstandelijke en lichamelijke handicaps - die
voorheen in internaten verbleven - terug naar hun families. Deze gezinnen worden door
Keystone begeleid en ondersteund. Voor internaatskinderen die niet terug kunnen naar
hun familie, worden kleinschalige groepswoningen opgericht met 24-uurs begeleiding.
Wij ondersteunen deze projecten met hulpgoederen, zoals kleding, schoenen,
incontinentiematerialen, rolstoelen etc. Tevens bieden wij mogelijkheden om de
zelfredzaamheid van deze gezinnen te bevorderen. Ieder Keystone gezin kan hiervoor
een aanvraag indienen. De hulpvraag kan bijvoorbeeld zijn: aanschaf van een naai- of
breimachine, een klein landbouwwerktuig of het opzetten van een kippen- of
konijnenfokkerij. Dit alles om te bewerkstelligen dat zij – op den duur – in hun eigen
onderhoud kunnen voorzien.
Ook de komende jaren zullen wij Keystone blijven steunen.

Voorgeschiedenis 2006 - 2008
Via transporten hebben we de scholen kunnen helpen met goederen, die dringend noodzakelijk waren. Met onze financiële ondersteuning hebben diverse scholen waterfiltersystemen 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. Met onze financiële hulp is een opvangcentrum
gerenoveerd, waar mensen die hun structuur in het leven kwijt zijn weer op weg worden
geholpen.
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.

Nieuwe plannen voor de komende jaren


Ondersteuning scholen (project 001)
De scholen hebben nog veel nodig! Er is behoefte aan: schoolborden, schoolboeken,
schriften, schrijfgerei, goed schoolmateriaal, educatief speelgoed, computers,
inrichting voor een gymzaal en ook in de keukens ontbreekt nog van alles.



Waterfiltersystemen (project 002)
Zolang wij voor dit project donaties blijven ontvangen, zullen wij scholen in Moldavië
van waterfiltersystemen blijven voorzien. Alles wordt uiteraard in het land zelf
aangeschaft en onderhouden, zodat ook de plaatselijke economie wordt ondersteund.

Waterfiltersysteem voor scholen



Ondersteunen Pleegkinderen (003)
Casa Aschiuta vangt verwaarloosde kinderen op. Na een kort verblijf in het
opvanghuis worden de kinderen in pleeggezinnen geplaatst, als terugkeer naar
familie niet mogelijk is. We ondersteunen Casa Aschiuta met kleding en goederen
voor de kinderen en pleeggezinnen.



Houten schuifbedjes (004)
In 2009 heeft een technische school in de hoofdstad Chisinau het project schuifbedjes
over genomen en worden de benodigde materialen ter plaatse ingekocht. Dit
leer/werk project is begeleid door Henk van Veldhoven, voorzitter van de Stichting
Helping Hand Moldavia en gepensioneerd docent meubelmaken. Henk is uitgezonden
door de PUM (Nederlandse Senior Experts). Onder begeleiding van de PUM leren
docenten en leerlingen in Moldavië te werken met materialen die ze nog niet kennen;
zoals MDF platen. Dit project loopt en zullen wij blijven ondersteunen. Inmiddels
heeft de school een opdracht van Zending over Grenzen ontvangen om bedjes te
maken.

Houten schuifbedjes



Transport/bezoek projecten (007)
We beschikken over gratis opslagruimte om goederen te kunnen verzamelen.
Daardoor kunnen wij één keer per jaar een goederentransport naar Moldavië
verzorgen. Dit transport bestaat dan uit schoolmaterialen, schoolborden, computers,
educatief speelgoed, kleding, schoenen, hulpmiddelen voor ouderen en gehandicapten etc.

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.



Keystone (009)
We steunen organisatie Keystone op twee manieren:
a. 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.
b. Hulp gezinnen door verstrekken van mikro-credieten.



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. In het voorjaar 2014 zal een kleine delegatie naar de
school gaan om onderhoud te plegen.



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

Dergelijke projecten willen we blijven ondersteunen indien we de middelen ontvangen
die te financieren.


Algemeen
Wij zoeken zoveel mogelijk contact met andere organisaties, die ook werkzaam zijn in
Moldavië. Waar mogelijk zoeken we ook samenwerking met andere organisaties.
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