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Geachte lezer,
2008 is bijna om en wij kunnen wel zeggen dat het een bijzonder jaar is geweest. In 2006 en
2007 hadden wij slechts één transport, maar dit jaar waren het er twee. Voor een kleine
organisatie met uitsluitend vrijwilligers, is dat héél véél werk. Per keer is dat 100 kuub aan
meubilair, kleding en hulpmiddelen wat moet worden opgehaald, gesorteerd, schoongemaakt
en ingepakt. Er wordt een inventarisatielijst gemaakt en daarna gaan alle formulieren naar
Moldavië voor toestemming. Als alle papieren in orde zijn bevonden, kunnen we het transport
plannen en inladen.

Het transport staat klaar
In Moldavië hebben we dit jaar veel hulp gekregen van scholieren, die met veel plezier alles ter
plekke hebben uitgeladen. De verspreiding van de goederen is van te voren vastgelegd en alle
scholen komen een keer aan de beurt. Zo bouwen we een goed contact op in het land en
durven scholen ook te vragen om de hulp die ze nodig hebben.

Leerlingen helpen met uitladen
De scholen die goederen ontvangen, worden - voorzover ons programma dat toelaat - ook
bezocht. Blij en dankbaar worden we dan rondgeleid en laten ze alle verbeteringen zien.

Met eigen ogen kunnen we aanschouwen, hoe hard deze schoolmeubelen nodig zijn. Het
bestaande meubilair is meestal tot op de draad toe versleten. Toch wordt alles iedere keer weer
opgelapt, want geld voor nieuw meubilair is er gewoon niet!

Nieuwe stoelen uit Nederland

oude versleten stoel

Buiten de inrichting van de scholen zijn ook boeken een punt van onze aandacht. Er liggen al
een aantal jaren nieuwe sets boeken klaar om gedrukt te worden, maar een budget hiervoor
ontbreekt.
In oktober is een eerste aanzet gegeven om geld voor boeken in te zamelen. De heren Klomp,
gepensioneerde stoffenhandelaren uit Den Haag, hebben een grote kledingmagazijnverkoop
voor ons opgezet. Vanaf april dit jaar zijn zij bijna dagelijks bezig geweest om kleding, die zij
van bekende winkels ontvingen, te sorteren en te prijzen. Zij deden dit al eerder voor andere
goede doelen.
Tot groot verdriet van iedereen om hem heen, stierf Paul Klomp plotseling aan een
hartstilstand. Het ene moment hadden we nog een enthousiaste Paul aan de telefoon en een
paar uur later kregen we het bericht van zijn dood. De verbijstering was groot. Mensen die Paul
Klomp gekend hebben weten wat een enthousiaste man hij was. Altijd met een grote inzet voor
zijn medemens!

De heren Paul en Fred Klomp
samen tijdens de voorbereidingen

Herinneringshoekje
tijdens de kledingactie

Zijn familie besloot dat de kledingactie moest doorgaan, omdat hij dit zo gewild zou hebben.
Het was bizar en mooi tegelijk. Op de dag van zijn begrafenis startte de kledingactie en na de
uitvaartdienst kwam zijn tweelingbroer Fred om het werk - wat ze samen waren gestart - af te
maken. We hebben grote bewondering voor de hele familie Klomp die onder deze moeilijke
omstandigheden, vijf hele dagen en 2 avonden in touw is geweest om deze actie tot een groot
succes te maken. Het eindresultaat is dan ook het gigantische bedrag van:

10.000 EURO
Dit betekent 10.000 schoolboeken voor Moldavië!!!

Deze bijzondere actie zullen we nooit vergeten en in onze gedachten zal Paul Klomp erbij zijn
als de schoolboeken aan de kinderen in Moldavië worden overhandigd.
Het nieuwe jaar zal in het teken staan van nog meer acties, niet alleen voor boeken maar ook
voor projecten om scholen in Moldavië nieuwe mogelijkheden te bieden. We houden u hiervan
natuurlijk op de hoogte. Ook de ouderen en gehandicapten in Moldavië zullen wij - waar
mogelijk - ondersteunen.
Met elkaar
op weg naar een betere wereld,
waarin alle kinderen een kans krijgen!
Hartelijk dank voor uw hulp
Namens ons hele team
Marianne
AnneWies
Sanda
Rietje
Henk
Karel
Anke
Elly
Christine
en de vele vrijwilligers
die ons hebben bijgestaan

Wij wensen u
fijne feestdagen
en een goede jaarwisseling

