Nieuwsbrief maart 2018
Geachte lezer,
Het is zover, we hebben voldoende goederen om weer een volle vrachtwagen naar Moldavië te
sturen. Op 15 maart gaan we laden en we verwachten dat we op 21 maart kunnen uitladen in
Chisinau.
Belangstellenden die een paar uurtjes willen meehelpen met inladen, het adres is Baron
Schimmelpenninck v.d. Oyelaan 14 in Voorschoten.
Ook nu weer gaan goederen naar scholen en organisaties waar we al enkele jaren mee
samenwerken. Ditmaal hebben we nieuwe aanvragen voor hulpbehoevende bewoners in twee
dorpen op het platteland.
De kleding die we aan scholen geven gaat naar de gezinnen van arme leerlingen (docenten zijn goed
op de hoogte van de thuissituatie van de leerlingen). De scholen geven ook kleding aan de ouderen
die in de omgeving van de school wonen.
Voor het internaat van een van de scholen hebben we bedden, matrassen, dekens en dekbedden.
Kleding, textiel, dekens en rollators gaan naar enkele dorpen die het verdelen onder ouderen,
weduwen en arme gezinnen.

50 matrassen en 600 ingepakte dozen staan klaar.
Het enige revalidatiecentrum in Moldavië krijgt van ons een rolstoel, rollators, douche-stoelen en
hulpmiddelen voor de patiënten.
100 computers gaan naar twee technische scholen.

De wereldwinkel in Voorschoten heeft een actie gevoerd waarbij men gebruikt gereedschap kon
inleveren bij de wereldwinkel. Er is heel veel gereedschap ingeleverd. Dit gereedschap verdelen we
over technische scholen.
De renovatie van de doucheruimte in het internaat van een school is begonnen, sanitair en antislip
vloertegels die we hier gekocht hebben gaan nu mee in de vrachtwagen. Een bouwkundige, Arnold
van Rijn van Werkgroep Urgenta, zal voor ons de controle doen van het doucheproject.
In de meivakantie gaan 2 stagiaires en 2 docenten naar een lyceum in Moldavië om een netwerk aan
te leggen en computerlokalen in te richten. De kabels en ander materiaal wordt ook ingeladen.

Van de firma Sunrise Medical in Nieuwegein hebben we een aantal rolstoelen gekregen.
We willen alle donateurs hartelijk bedanken voor hun steun, want zonder geldelijke bijdragen zou
het niet mogelijk geweest zijn om dit transport te bekostigen dit jaar.
Namens het bestuur,
Henk van Veldhoven, voorzitter.
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