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Geachte lezer,
In september zijn de scholen in Moldavië weer begonnen en komen onze contacten langzaam op
gang. Voor ons sanitairproject (nieuwe douches op technische school nr. 4 in Chisinau) zijn in
Nederland nog wat materialen uitgezocht en aangeschaft. Deze zijn in Moldavië niet verkrijgbaar of
van zeer slechte kwaliteit. Afgelopen augustus zijn deze goederen met een deeltransport naar
Moldavië vervoerd. Vlak daarna vertrok bouwkundig ingenieur Jan Mommers, als vrijwilliger voor
onze stichting, naar Moldavië om ter plekke advies en ondersteuning te geven bij dit project. De
technische school wil de douches zo snel mogelijk gebruiksklaar hebben, zodat de 300 intern
wonende leerlingen er - na 15 jaar - eindelijk weer gebruik van kunnen maken.

Directeur Victor helpt met uitladen

Jan Mommers legt uit wat dit is

De uit Nederland ontvangen materialen worden onder leiding van Jan Mommers door Moldavische
vaklui in de doucheruimte geplaatst. Jan geeft adviezen waar dat nodig is en houdt toezicht op de
afwerking.

De loodgieters plaatsen alle leidingen

De tegelzetters werken alles af

Het ziet er al geweldig mooi uit!

De nieuwe boilers zijn geplaatst

Leerlingen hebben zelf bankjes gemaakt
voor de kleedruimtes

Kapstokhaken komen uit Nederland
Begin dit jaar hebben we veel materialen van de Nederlandse Basisschool de Kariboe in Heemskerk
gekregen. De Kariboe ging verhuizen naar een nieuwe school en alle nog bruikbare materialen
hebben wij meegenomen naar Moldavië. Fijn om te zien dat de goederen daar goed gebruikt
worden.

De scheidingswanden worden geplaatst

Douchekoppen worden bevestigd
Nog even alles afwerken en schoonmaken en dan is de doucheruimte klaar voor gebruik. Jan
Mommers wordt door directeur Victor heel hartelijk bedankt voor zijn hulp en advies. Hij heeft de
leiding van de school en de werklui veel nieuwe dingen kunnen leren. Wij zijn blij dat dit project –
mede door Jan zijn hulp - zo goed is verlopen. In het nieuwe schooljaar 2012 kunnen de leerlingen
eindelijk de douches weer gebruiken. Een lang gekoesterde wens gaat hiermee in vervulling!
In november zullen we tijdens ons bezoek aan Moldavië de doucheruimte officieel in gebruik stellen.
Weet u nog hoe het er uitzag?

Leidingen verroest en afvoer kapot
Hulde aan allen, die een bijdrage hebben geleverd aan dit project. We houden u op de hoogte.
Hartelijke groeten namens ons hele team,
Elly Spiekerman
Secretaris

