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Geachte lezer,
Het jaar 2011 is omgevlogen en wij kijken met trots terug op de bereikte resultaten.
In april/mei werd - samen met leerlingen en docenten van Leerbedrijf Zebra Hoofddorp - in Moldavië
een computernetwerk aangelegd. Dit gebeurde op een Technische School voor houtbewerking in de
hoofdstad Chisinau. Twee weken lang werd keihard gewerkt om het netwerk klaar te krijgen en dat
is gelukt! Hulde aan de mannen van Leerbedrijf Zebra voor hun grote inzet. Afgelopen oktober
hebben we de technische school opnieuw bezocht en het netwerk draait prima. De leerlingen in
Moldavië maken er gretig gebruik van!

In september 2010 zijn wij met acties gestart om geld bijeen te brengen voor een aangepaste
rolstoelauto. Dit ten behoeve van de organisatie Speranta die gehandicapte kinderen naar school
begeleidt. In Voorschoten werd een ongelofelijk groot bedrag ingezameld, waardoor wij - in plaats
van een tweedehands auto - een nieuwe aangepaste auto voor rolstoelvervoer konden aanschaffen.
Dank hiervoor aan alle donateurs die dit mogelijk hebben gemaakt.
In september jl. werd deze auto naar Moldavië getransporteerd en een paar dagen later werden de
kinderen er al mee naar school gebracht. Met deze auto kunnen ze weer jaren vooruit!
In oktober - tijdens ons bezoek aan Moldavië - hebben we de auto officieel overgedragen aan
Speranta. De Nederlandse Consul was hierbij aanwezig, evenals vele kinderen met hun ouders. Het
was een echt feest met zang, dans en toespraakjes. Een fantastische afsluiting van dit mooie
project.

We hebben in 2011 drie kleine transporten met goederen naar Moldavië gebracht t.b.v. diverse
organisaties. Deze transporten bestonden uit veel hulpmiddelen t.b.v. gehandicapten, educatieve
materialen voor scholen en honderden dozen met kleding, nieuwe schoenen en speelgoed voor
meerdere opvanghuizen.
Nederlandse opticiens hebben voor kinderen van arme families, die een bril niet zelf kunnen betalen,
50 kinderbrillen verzorgd. Ze waren hier ongelofelijk blij mee. Hierdoor kunnen ze hun schoollessen
nu beter volgen.

In kindertehuis Casa Aschiuta hebben we dit jaar cadeautjes gebracht en dat was een feest om mee
te maken. Ze kregen allemaal een fraai gevulde en versierde schoenendoos, gemaakt door kinderen
in Nederland. Er werden ook muziekinstrumenten geschonken, evenals poppen en een prachtig
poppenhuis. Het was een beetje sinterklaas en kerst tegelijkertijd. De kinderen waren door het dolle
heen! Wij willen de gulle gevers - namens alle kinderen - hiervoor hartelijk bedanken.

Meer informatie over alle bezochte projecten vindt u in ons reisverslag.
In 2012 richten wij ons o.a. op het zelfredzaam maken van families op het platteland. Deze families
hebben allemaal een gehandicapt kind, waardoor zij er nog slechter voorstaan dan andere arme
families. Wij gaan hierbij hulp bieden, zodat zijzelf hun eigen situatie kunnen verbeteren. De eerste
plannen hiervoor komen via de e-mail al bij ons binnen.
Hartelijk dank voor uw steun aan onze projecten. Wij hebben als vrijwilligers een grote inzet, maar
kunnen het uiteraard niet alleen. Namens ons team en alle ontvangers in Moldavië wensen wij u een
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