Nieuwsbrief juli 2017
Geachte lezer,
In april hebben we weer een vrachtwagen met goederen naar Moldavië gestuurd.
Zoals gebruikelijk: dozen met kleding en textiel, rollators, rolstoelen, po-/douchestoelen, dekens,
bedden, matrassen en computers met beeldschermen.
Ditmaal ook een tillift voor een ziekenhuis, veel mooi en bruikbaar gereedschap en 100
stapelstoelen voor een school.
Het reisverslag staat op onze website:
http://www.helpinghandmoldavia.nl/pdf/Reisverslag%202017%20april.pdf

Na het transport zijn onze vrijwilligers weer actief begonnen met het inzamelen, sorteren en
inpakken van kleding voor de volgende reis. Het volgende transport zal in het voorjaar van 2018
plaatsvinden.
Naast kleding hebben we in onze opslagruimte in Voorschoten al matrassen, rollators, po- en
douchestoelen, een instapbad en klimrekken voor een sportzaal.
Al een tijdje geleden zijn we gestart met het project voor de aanleg van een computernetwerk in
een basis- en middelbare school in een randgemeente van Chisinau. Computers en beeldschermen
zijn al in Moldavië. Kabels en een server vervoeren we met het volgend transport naar Moldavië. Een
docent en enkele stagiaires van het leerbedrijf Zebra, onderdeel van het Nova College in Hoofddorp,
zullen in de voorjaarsvakantie van 2018 het netwerk installeren en de computers ter plekke
aansluiten.

Een nieuw project dat we willen steunen is de renovatie van de doucheruimte in een technische
school in Chisinau. De school heeft twee hostels waar 300 leerlingen wonen. In de hostel voor de
jongens is een doucheruimte met 11 douches. Deze doucheruimte hebben we in 2012 laten
renoveren.
De doucheruimte voor de meisjeshostel is oud en kapot. De meisjes moeten over straat naar de
jongenshostel om te douchen. De jongens mogen 2 keer per week douchen, de meisjes 3 keer per
week.
De leerlingen willen vaker douchen; dat is met 11 douches niet mogelijk.

De directie heeft ons gevraagd of we de tweede doucheruimte kunnen renoveren. We hebben van
een fonds € 10.900 ontvangen en ook nog een bedrag van € 500 van een kringloopwinkel.
We hebben nog ongeveer 3.500 euro nodig. Helpt u mee met een donatie voor de renovatie?
Donaties op onderstaand rekeningnummer met vermelding: doucheproject.
We hebben een ANBI status; donateurs mogen hun giften aftrekken van de inkomstenbelasting.
Hartelijk dank aan alle mensen voor de goederen die we gratis mochten ontvangen en aan alle
donateurs die geld gestort hebben!
Namens het bestuur,
Henk van Veldhoven, voorzitter.
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