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Geachte lezer,
In september was het dan eindelijk zover, de aangeschafte auto voor rolstoelvervoer in Moldavië
kon worden getransporteerd. Deze auto is geschikt voor maximaal 7 personen of 5 personen en 1
rolstoel. Dit type auto, een Volkswagen Caddy Maxi, is precies wat de organisatie Speranta graag
wilde hebben. De auto is namelijk in kleine straatjes wendbaarder dan een bus en je hebt er geen
speciaal rijbewijs voor nodig! (Een chauffeur met groot rijbewijs kost Speranta meer geld, dus
hiermee kunnen ze kosten besparen).

Met een humanitair transport van GamCare Belgium in Houthalen werd de auto naar Moldavië
gebracht.

De auto werd goed vastgezet

en beschermd door matrassen

Zie voor uitgebreide informatie over dit transport het filmpje van GamCare Belgium
http://www.youtube.com/watch?v=oiZYSH3bfTM
Met spanning werd in Moldavië naar deze auto uitgekeken en op 13 september werden de eerste
kinderen er al mee naar school gebracht. Ook daar werd een filmpje van gemaakt.

http://www.youtube.com/watch?v=9PnEL5pa8AM
Kinderen gaan in Moldavië altijd met hun mooiste kleren naar school, zeker als ze ook nog gefilmd
worden. Er wordt ons altijd gevraagd de positieve kanten van Moldavië in beeld te brengen en niet
alleen de ellende. Het is een trots volk en ze willen zich graag van hun beste kant laten zien.
Uiteraard respecteren wij dat.

Wij zien de armoede toch wel en weten dat die achter de meeste deuren verstopt zit. Vooral op het
platteland is dat extra zichtbaar. Ook daar zien we kinderen op school in hun mooiste kleren en later
in de thuissituatie hebben ze weer oude vieze kleren aan en lopen hartje winter op kapotte schoenen
of slippertjes buiten. De mooie kleding is alleen voor school of feestelijke dagen. De meeste
gezinnen hebben maar weinig te besteden, dus zijn ze zuinig op wat ze hebben!
In ons komend transport nemen wij weer veel kleding mee voor de meest arme gezinnen op het
platteland. Evenals dekens, dekbedden, rolstoelen, rollators en andere goederen. We doen wat we
kunnen, met de middelen die wij hebben.
Tevens gaan wij gezinnen op het platteland ook extra ondersteunen met hulpmiddelen, waarmee ze
hun eigen situatie kunnen verbeteren. Afgelopen jaar hebben we via de organisatie Keystone
geïnventariseerd wat deze gezinnen nodig hebben en gaan daar nu mee starten. De hulpmiddelen
voor dit project zullen zoveel mogelijk in Moldavië worden aangeschaft of ter plekke worden
gemaakt. Is dit niet mogelijk, dan gaan we op zoek naar andere oplossingen. Dit project gaan we
uitvoeren in samenwerking met GamCare Belgium en Child Care Moldova.
Op onze website onder Projecten vindt u informatie over dit hulpprogramma aan gezinnen om de
zelfredzaamheid te bevorderen.
Van 13 tot 27 oktober bezoeken wij in Moldavië onze projecten en komen daarna met nieuwe
informatie bij u terug.
Hartelijke groeten,
Elly Spiekerman

