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Geachte lezer,
Op Paaszondag 24 april is onze voorzitter Henk van Veldhoven met de docenten (Paul Jurriens en
Wesley Leung) en de leerlingen (Florian Schutijser en Niels Leijen) van het Leerbedrijf Zebra (NOVA
College vestiging Hoofddorp) vertrokken naar Moldavië.

Aankomst bij de technische school in Chisinau
Doel van dit bezoek: een computernetwerk installeren in een technische school voor houtbewerking
in de hoofdstad Chisinau. Op deze school krijgen 400 leerlingen een technische opleiding.
Vorig jaar november waren voor dit doel al 60 computers, 4 printers, en alle verdere benodigdheden
getransporteerd. Met spanning werd door iedereen uitgekeken naar de aanleg van dit netwerk,
inclusief een internetcafé. Het verslag van onze voorzitter treft u onderstaand aan:
Kort verslag van dit bezoek
Na een lange voorbereiding was het dan eindelijk zover, de installatie van het computernetwerk kon
beginnen. De eerste werkdag startte meteen op maandag tweede paasdag. ’s Morgens vroeg
werden de computers, monitoren, servers, e.d. vanuit de kelder naar de ziekenboeg in de school
gebracht.

Leerlingen van de school helpen mee

In de ziekenboeg van de school werden de computers uitgepakt,
gecontroleerd en van wireless kaartjes voorzien.
Twee lokalen waren al ingericht als computerlokaal en er was een ruimte vrijgemaakt voor een
internetcafé.

Directeur Victor volgt met interesse alle handelingen
Ook in Moldavië hebben de scholen paasvakantie en er zijn dan geen lessen. De meeste leerlingen
zijn naar hun familie op het platteland. Dit betekende dat er in de school rust heerste en ons NOVAteam alle ruimte had om de werkzaamheden uit te voeren.
In het internetcafé moesten nog stopcontacten aangelegd worden. Dat werd door het onderhoudspersoneel uitgevoerd, die ook de gaten in de muur boorden voor de netwerkkabels. Voor de ramen
van het internetcafé werd ook nog een traliewerk in elkaar gelast en gemonteerd.

Het begint wat te worden!
Het in orde maken van de computers verliep voorspoedig, maar na een paar dagen kwamen wel de
problemen. Zo bleek dat enkele onderdelen stuk waren waardoor Wesley en Florian een noodplan
moesten uitvoeren, dat gaf extra werk. En enkele pc’s konden geen verbinding met het draadloze
netwerk maken, uiteindelijk is ook dit probleem opgelost. Het was hard werken voor Wesley en zijn
team, er werd zelfs ’s avonds na het eten nog laat doorgewerkt.

Maaltijden werden verzorgd door de school
Binnen twee weken waren niet alleen de computerlokalen en het internetcafé van computers
voorzien ook in de kantoren en enkele klaslokalen waren computers geplaatst en aangesloten aan
het netwerk. Wesley en zijn team hadden binnen de geplande tijd een fantastisch computernetwerk
neergezet. De directeur en de staf waren zeer dankbaar, bij het afscheid werden we overladen met
dankbetuigingen en cadeaus.
Ook het NOVA college had gezorgd voor een mooi afscheidscadeau. Er werden onder de leerlingen
100 T-shirts verloot met de tekst: “NOVA verlegt grenzen / Scoala Nr. 4 trece granitele”

Iedereen wilde natuurlijk graag zo’n bijzonder T-shirt winnen.

De verloting van de T-shirts

Mijn taak was te zorgen dat eten, drinken en andere zaken goed geregeld waren en verder gids te
spelen in Chisinau en omgeving. Op zijn tijd moest er natuurlijk ook wat ontspanning zijn en de
mannen wilden Moldavië graag een beetje leren kennen. Op de website van leerbedrijf Zebra kunt u
de verslagen lezen, die het team er zelf op heeft gezet. Zie www.leerbedrijfzebra.nl

Een bezoek aan de grotten

Een terrasje in Chisinau

Tussendoor had ik ook nog tijd voor andere zaken. Ik heb een gesprek gehad met de directrice van
Speranta (de organisatie die gehandicapte kinderen begeleidt) over de rolstoelbus die we in
Nederland gaan aanschaffen. Ik heb met onze partners gesproken, Marcela van Child Care Moldova
en Cornelia van Step by Step en in de tweede week heb ik in Step by Step school nr. 152
kinderbrillen uitgedeeld, die op hun verzoek in Nederland zijn vervaardigd.
Op initiatief van Opticien Azami in Den Haag was vorig jaar een actie gestart om Moldavische
schoolgaande kinderen uit arme gezinnen van noodzakelijke brillen te voorzien. Deze brillen werden
door diverse opticiens in Nederland vervaardigd en geschonken. De kinderen die ze ontvingen waren
er ongelofelijk blij mee. Ze kunnen nu beter zien en daardoor op school beter meekomen.

Kinderen blij met brillen uit Nederland
Daarna heb ik een bezoek gebracht aan de afdeling oogheelkunde in het Cotaga kinderziekenhuis in
Chisinau en gesproken met de directrice. Ook zij wil kinderen uit extreem arme gezinnen graag
helpen met een bril op de juiste sterkte. Zij zal in voorkomende gevallen de gegevens van deze
kinderen aan ons e-mailen, waarna onze opticiens dan een passende bril kunnen maken en
opsturen. Met deze oplossing is ze dolgelukkig!
Henk van Veldhoven

