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Geachte lezer,
Wij kijken met een goed gevoel terug op het jaar 2008. Dit jaar is met een zeer positief saldo
afgesloten, wat ons moed en nieuwe energie geeft om verder te gaan. Alle gulle gevers zijn wij hiervoor
bijzonder dankbaar. In deze tijd van kredietcrises, is het juist voor de bevolking in arme landen - zoals
Moldavië - nog moeilijker om het hoofd boven water te houden. Zij hebben geen enkele reserve om op
terug te vallen. Hulp blijft dus van groot belang!
Technische school in Chisinau
Het woongebouw van de intern wonende leerlingen verkeert in zeer slechte staat. Bij ons laatste bezoek
in augustus 2008 waren veel ramen kapot en met plastic dichtgeplakt. Met de winter voor de deur was
dit een onhoudbare situatie. Gelukkig hebben we eind 2008 geld kunnen overmaken naar Moldavië, om
dit woongebouw van nieuw glas te voorzien. Namens de directeur en de leerlingen van de school
bedanken we alle donateurs die hieraan hebben bijgedragen.
Boekenproject
Voor het boekenproject hebben wij inmiddels bij ontwikkelingssamenwerking (NCDO) subsidie
aangevraagd. Dit project is voortgekomen uit een - door Unicef gehouden - onderzoek onder families
met kinderen tot 7 jaar. Volgens de resultaten van dit onderzoek, ontbreekt het veel ouders in Moldavië
- vooral in de landelijke gebieden - aan basiskennis en vaardigheden m.b.t. kinderverzorging en
ontwikkeling. Bovendien zijn ze verstoken van enige vorm van ondersteunende diensten. Dit veroorzaakt
een alarmerende situatie.

Samen lezen,
op weg naar een betere toekomst!
Slechte communicatie en weinig of geen vroegtijdige stimulatie van kinderen binnen het gezin (44% van
de gezinnen hebben geen kinderboeken en 6 van de 10 ouders lezen hun kinderen niet voor), hebben
een dramatische uitwerking. Vier van de tien kinderen hebben een onvoldoende algemeen
intelligentieniveau! Op het platteland is de situatie erger dan in de steden.
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De condities waaronder kinderen van deze leeftijd opgroeien zijn de laatste jaren nog meer verslechterd.
Dit is te wijten aan de massale uittocht van ouders, die in het buitenland werk zoeken. Voor een groot
deel van deze kinderen zijn de vooruitzichten - op enig succes - over het algemeen slecht.
Ook de Moldavische overheid realiseerde zich, dat het zo niet langer kon en heeft met financiële hulp
van de Wereldbank in 2008 - op het platteland - weer kleuterscholen heropend. Deze waren veelal
gesloten door de slechte staat waarin ze verkeerden. Ook komen er nu in meerdere dorpen buurthuizen,
om de bevolking beter te ondersteunen.
Onze partnerorganisatie Step by step heeft een stimuleringsprogramma ontwikkeld, waarbij
leer/leesboeken een belangrijke rol gaan spelen. Dit boekenproject wordt in Moldavië door het hele land
verspreid en is van belang voor het behalen van de millenniumdoelen op het gebied van onderwijs. In
dit kader mochten we daarom ook een beroep doen op ontwikkelingssamenwerking voor het aanvragen
van subsidie. Een voorwaarde voor het verkrijgen van subsidie is veel publiciteit zoeken, zodat dit
project - ook in Nederland - een breed draagvlak krijgt. We moeten zelf als organisatie 50% van de
totale projectkosten bij elkaar brengen. In 2008 is voor dit project al een actie gehouden, die 10.000
euro heeft opgebracht. Ook zijn er van particulieren al diverse bedragen binnengekomen. We zijn dus al
een eind op de goede weg.
We hopen dat Nederlandse basisscholen ons willen helpen, door met leerlingen acties op touw te zetten.
Vele brieven hiervoor zijn inmiddels verzonden.
Ook zullen we nog nieuwe kledingverkoopacties houden op diverse plaatsen in het land.
In onderstaand overzicht kunt u zien hoeveel wij nog bijeen moeten brengen:
BOEKEN PROJECT
Samen lezen, op weg naar een betere toekomst!
50.000 EURO
(Totaal benodigd bedrag)
25.000 EURO
(50% subsidie)
12.025 EURO
(tot nu toe bijeen gebracht)
12.975 EURO
(Nog nodig om subsidie te krijgen)

Mocht u ideeën hebben om aan dit project iets bij te dragen, dan kunt u contact opnemen met ons
secretariaat. Wij staan open voor leuke, nieuwe, ludieke acties!
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Opvanghuis voor ouderen
De afwerking van dit opvanghuis is in de eindfase. De nieuwe ramen en deuren zijn geplaatst en alle
ruimtes zijn geschilderd. Bij ons volgende bezoek hopen we dat het operationeel is.

Onkruid trekken

Een nieuw raam

Afval opruimen

Nieuwe contacten in 2009
In Januari hebben wij een eerste gesprek gehad met de Nederlandse stichting Askimo. Deze stichting
voert sinds 2006 bouwkundige werkzaamheden uit in Moldavië; vooral op sanitair gebied is dit hard
nodig. Bij kindertehuizen, scholen en opvangcentra treffen we erbarmelijke situaties aan. Geen
stromend water, geen douches en het toilet is een stinkend gat in de grond. Uiterst onhygiënische
toestanden voor jonge kinderen om in op te groeien. Met elkaar hopen wij - in de nabije toekomst - voor
deze kinderen een betere en schonere leefomgeving te creëren.
Algemeen
We hebben nog geen nieuwe - gratis - opslagruimte gevonden en kunnen om die reden voorlopig geen
grote goederen opslaan.
Als u in onze regio een lege ruimte weet, die hiervoor geschikt zou zijn, stel ons dan
alstublieft hiervan op de hoogte.
Elly Spiekerman
Secretaris
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