Nieuwsbrief november 2017
Geachte lezer,
In april jl. hadden we het laatste transport. Het reisverslag staat op onze website
http://www.helpinghandmoldavia.nl/pdf/Reisverslag%202017%20april.pdf

Goederen
Afgelopen maanden hebben we weer veel goederen in onze opslag in Voorschoten
ontvangen.
De goederen die we sturen zijn kleding, textiel, dekens en dekbedden. Verder rollators,
rolstoelen, douche- en postoelen, incontinentiemateriaal en hulpmiddelen voor patiënten.
Ook zijn er beeldschermen voor computers.
We hebben nu bijna 500 dozen met kleding en textiel en 45 gebruikte maar nog goede
matrassen, waarvan we er 30 van een matrassenwinkel gekregen hebben.

Matrassen en ingepakte dozen staan klaar.

Zoals gebruikelijk gaan goederen naar scholen en organisaties waar we al vele jaren mee
samenwerken. Er zijn twee nieuwe aanvragen van burgemeesters die gevraagd hebben om
kleding voor de arme dorpsbewoners.
In ons volgend transport hebben we een instap-bad voor een gehandicapten-organisatie en
klimrekken voor de sportzaal in een school.
Projecten

We financieren nog twee projecten, dat zijn de renovatie van een doucheruimte in een
hostel van een technische school en een computernetwerk in een lyceum.

Voor de renovatie van de doucheruimte is onze technisch en bouwkundig adviseur Jan
Mommers in september in Moldavië geweest. Hij heeft met de directeur de renovatie
besproken en een planning en begroting gemaakt. Tijdens zijn verblijf heeft Jan de
wandtegels gekocht. Ander materiaal zoals sanitair en separatiewanden kopen we in
Nederland, dat gaat in maart 2018 met het volgend transport naar
de school.
Ondertussen is men met het
voorbereidend werk
begonnen, zo worden de
oude tegels verwijderd,
zullen wanden en vloeren
geëgaliseerd worden, worden
nieuwe deuren en een raam
geplaatst, wordt het plafond
gerepareerd waarna de
tegels worden aangebracht.
Voor dit project is 15.000 euro begroot en er is al door onze donateurs een
bedrag van 12.000 euro opgebracht. We hebben dus nog 3.000 euro
nodig.
Daarnaast is er nog een tekort voor het transport in maart 2018. Met dit
transport gaan ook een aantal goederen mee die voor de renovatie van de
douches nodig zijn.

Het inladen van de tegels

Donaties kunnen op onderstaand rekeningnummer gestort worden met vermelding:
doucheproject. En donaties voor een transport onder vermelding van: transport.’
Voor het computernetwerk gaan in de meivakantie van 2018 2 docenten en 2 stagiaires van
het Nova College in Hoofddorp, naar het lyceum voor de aanleg van leidingen, installatie en
aansluiting van de computers.
Hartelijk dank aan alle mensen voor de goederen die we gratis mochten ontvangen en aan
alle donateurs die geld gestort hebben!
Wij hebben als Stichting de ANBI status; donateurs mogen hun giften aftrekken bij hun
aangifte inkomstenbelasting.
Namens het bestuur,
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