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Geachte lezer,
Net terug uit Moldavië – met alle informatie nog vers in het geheugen – willen wij u graag
informeren over de resultaten van dit jaar. In 2012 hebben we opnieuw veel goederen naar
Moldavië gebracht. Twee volledig gevulde vrachtwagens - met veel schoolmeubilair, computers,
kleding en hulpgoederen voor gehandicapten - plus een deeltransport met sanitaire goederen.
Begin december bezochten we diverse projecten in Moldavië. Het verslag hiervan staat binnenkort
op onze website.
Als groot project hadden wij dit jaar, de aanpak van de douches in het woongebouw van Technische
School nr. 4 in Chisinau. Vijftien jaar lang waren deze douches niet meer in gebruik. Leidingen
waren te oud en onbruikbaar geworden. Driehonderd - intern wonende - leerlingen hadden alleen de
beschikking over kranen met koud water. Een armzalige toestand, waaraan nu een eind is gekomen!
Het was een feest om de doucheruimte nu officieel te kunnen openen.

Opening doucheruimte
door Henk van Veldhoven en Directeur Victor Ostasov
Een tweede groot project was het verzorgen van computerfaciliteiten op scholen. In 2011 zijn we
hiermee gestart en dit jaar hebben we opnieuw 220 computers compleet met beeldschermen en
aanvullende apparatuur naar Moldavië gebracht. Voor het netwerk op de Professional School in
Dubossary 100 stuks en de overige computers zijn in kleine groepjes verdeeld over diverse scholen.
Veel scholen in Moldavië - zeker op het platteland - lopen op computergebied nog erg achter. Ze zijn
dankbaar voor alle hulp die ze hierbij krijgen en de gehele dorpsgemeenschap vaart hier wel bij.

Computernetwerk Dubossary in werking
Op het platteland hebben wij dit jaar ook familieprojecten en woongroepen van de organisatie
Keystone gesteund. Het gaat hierbij om hulp aan gehandicapte kinderen, die voorheen in een
internaat woonden. Er werden met onze hulp kippen- en konijnenfokkerijen gestart en komend jaar
wordt een minitractor en gemotoriseerde zaagmachine aangeschaft. Hiermee willen wij deze families
verder vooruit helpen, zodat ze zelf voor hun kinderen kunnen blijven zorgen. Mooie projecten, die
in de toekomst hopelijk veel goeds zullen brengen.

Ook de kleinere organisaties zijn wij niet vergeten. Twee kindertehuizen, een weeshuis en een
internaat kregen veel goederen uit ons transport. Ze waren hier ongelofelijk blij mee.
Na ons vertrek is de winter in Moldavië echt begonnen. Dikke pakken sneeuw liggen er nu en het is
min 10 graden. Voor de kinderen van Casa Aschiuta lekker weer om buiten te spelen. Gelukkig
hebben ze nu allemaal warme jassen, mutsen en sjaals.

Kindertehuis Casa Aschiuta
In totaal hebben we 600 dozen met kleding naar Moldavië gebracht. We hebben dit verdeeld over
diverse organisaties. Zij zullen er voor zorgen, dat deze kleding bij de allerarmsten terechtkomt.
Namens de ontvangers in Moldavië willen wij u allen hartelijk bedanken voor uw steun. Wij hebben
als team een grote inzet, maar kunnen het uiteraard niet alleen.

Wij wensen u fijne feestdagen
en een gezellige jaarwisseling

Helping Hand Moldavia team

