Nieuwsbrief december 2018
Het jaar 2018 loopt ten einde, een druk en bewogen jaar voor onze stichting. Druk met de organisatie en
uitvoering van twee transporten en het afronden van twee projecten.
Een bewogen jaar omdat het huidige bestuur gaat stoppen.
Wij hebben dit jaar zowel in maart als in oktober goederen naar Moldavië gebracht. Er was veel kleding, er
waren dekens, dekbedden, matrassen en schoenen. Voor ouderen en gehandicapten: incontinentiemateriaal,
rolstoelen, rollators, douche- en toiletstoelen, bedden, kleding en dekens. Verschillende scholen hebben
gereedschap, sportkleding, computers, tafeltjes en stoeltjes ontvangen. Een school kreeg klimrekken voor de
gymzaal.
In eerste instantie was er niet genoeg geld voor een tweede transport. Het tweede transport kon toch
doorgaan dankzij de garantiestelling van enkele donateurs.
Een hartelijk dank aan alle donateurs voor het mogelijk maken van deze transporten. Wat waren de mensen
er blij mee!

Bedden, matrassen dekens en beddengoed voor
een opvanghuis voor gehandicapten

Een kledingpakket en nieuwe schoenen

Naast de transporten zijn twee projecten afgerond: het doucheproject en de aanleg van IT-faciliteiten op twee
verschillende technische scholen.
Voor de renovatie van de doucheruimte in de technisch school in Chisinau is bouwkundig adviseur Jan
Mommers in Moldavië geweest. Hij heeft met de directeur de renovatie besproken en een planning en
begroting gemaakt. Tijdens zijn verblijf heeft Jan de wandtegels en boilers gekocht. Andere materialen zoals
sanitair, anti-slip vloertegels en separatiewanden hebben we in Nederland gekocht. Die zijn in maart 2018
naar de school gebracht. Na de zomervakantie hebben de leerlingen de nieuwe doucheruimtes in gebruik
genomen.
In de meivakantie van 2018 zijn twee docenten en twee stagiaires van het ROC uit Hoofddorp naar Moldavië
gereisd om een computerlokaal in te richten en een netwerk aan te leggen in een basisschool. De servers,
kabels en beeldschermen waren in het maart-transport naar Moldavië vervoerd.
Ook voor de realisatie van de projecten willen we onze donateurs hartelijk bedanken.
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Van 2 tot 15 oktober hebben de voorzitter
en enkele donateurs een bezoek gebracht
aan onder meer Străşeni. Tijdens dit verblijf
kwam het tweede transport aan en werd
geholpen met het inklaren van de
vrachtwagen en het verdelen van de
goederen
over
de
verschillende
organisaties. Ook werden de projecten
bezocht om ons ervan te vergewissen dat
het resultaat overeenkwam met wat wij
ervan verwachtten.

Nieuwe kleding voor deze kinderen.

Daarnaast is afscheid genomen van de organisaties waar we vele jaren goederen gebracht hadden. Iedereen
dankte ons heel hartelijk voor onze hulp. Uit de toespraken werd duidelijk dat onze goederen, zoals rolstoelen,
kleding en hulpmiddelen voor de gehandicapten het verschil maken als je het hebt over het hebben van een
menswaardig bestaan. Het was een emotioneel afscheid.
Waarom stopt het huidige bestuur? Het
sorteren, het inladen van trucks, het organiseren
van alle activiteiten inclusief de fondsenwerving,
vraagt veel energie. Het gebruik van de gratis
ter beschikking gestelde opslagruimte kwam te
vervallen en de gemiddelde leeftijd van de
bestuursleden begon aardig op te lopen.
Van zestigers werden de meesten zeventigers.
Maar, de stichting krijgt een doorstart. Eén van
de oprichters, Marianne van der Horst, wil met
de Stichting Helping Hand Moldavia doorgaan.
Website en bankrekening blijven hetzelfde!
Zij zal zich nu introduceren en wij wensen haar
veel voldoening bij het continueren van dit
prachtige werk!

Blij met de warme truien

Namens het “oude” team, Rietje, AnneWies, Karel, Nico-Jan en alle ontvangers en contacten in Moldavië
wensen wij u:

FIJNE KERSTDAGEN EN EEN GEZOND EN GELUKKIG 2019!
Henk van Veldhoven,
Oud voorzitter
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Introductie van het nieuwe bestuur

Beste relatie en/of sponsor van Helping Hand Moldavia,
Zoals Henk van Veldhoven hiervoor heeft verteld, gaat er binnen de stichting een bestuurswisseling
plaatsvinden. Daarom wil ik mij graag aan u voorstellen.
Mijn naam is Marianne van der Horst en ik was in 2006 de oprichter van de stichting. In 2010 ben ik als
bestuurslid afgetreden, maar ik bleef de stichting vanaf de zijlijn volgen. Het gaat mij aan het hart als deze zou
ophouden te bestaan. Daarom wil ik mij, samen met een nieuw bestuur, opnieuw gaan inzetten voor het werk
dat nog steeds gedaan moet worden in Moldavië.
Ik wil iedereen, die zich in het verleden ingezet of geld gedoneerd heeft, hartelijk bedanken. Hopelijk blijft u
ook interesse houden in de vernieuwde vorm van deze stichting. En natuurlijk sta ik open voor al uw vragen.
Tot ziens en met hartelijke groeten,

Marianne van der Horst
Paul Hulst
Vincent Hulst

Voorzitter
Penningmeester
Secretaris

.

Kleding voor de kleintjes
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