STICHTING HELPING HAND MOLDAVIA
Februari 2011
Geachte lezer,
In december vorig jaar hebben wij onze gratis opslagruimte in de gemeente Heemskerk weer
moeten verlaten. De parkeergarage onder de bibliotheek, die wij tijdelijk mochten gebruiken, krijgt
in 2011 een nieuwe bestemming. Onze laatste goederen - kinderrolstoelen en verstelbare stoelen zijn door GaM Gare België opgehaald en door hen naar Moldavië getransporteerd. GaM Care België
werkt op dezelfde wijze als wij (met uitsluitend vrijwilligers) en stuurt meerdere transporten per jaar
naar Moldavië. GaM Care heeft in België permanent de beschikking over een grote opslagruimte met
hef- en laadapparatuur. Door onze kennis en mogelijkheden met elkaar te delen, kunnen we nog
efficiënter werken. Ook de Nederlandse Stichting Askimo en Max Maakt Mogelijk werken samen met
GaM Care België.
Technische School nr 4. in Chisinau, die sinds 2009 kinderbedjes voor ons maakt, krijgt van GaM
Care België materialen om o.a. tafels, stoelen en kasten te maken voor het ziekenhuis in Floresti.
Max Maakt Mogelijk zet zich in om dit ziekenhuis op te knappen en Stichting Askimo zorgt voor
aanpassingen op de kinderafdeling in dit ziekenhuis. Geweldige projecten, waar deze Moldavische
technische school zijn medewerking aan verleent. De resultaten van deze samenwerking zijn al
duidelijk zichtbaar.
Voor de organisatie Speranţa, die gehandicapte kinderen in Chisinau ondersteunt, zijn wij
momenteel geld aan het inzamelen voor een goede tweedehands rolstoelbus. Diverse acties zijn
afgelopen maanden samen met de Parochie H. Laurentius en de Moeder Godskerk in Voorschoten op
touw gezet, zoals een klaverjastoernooi, een seniorenochtend met fotopresentatie over Moldavië,
een bridgedrive, een kledingverkoop, een quiltlapjes verkoop etc. De teller staat nu op + 8.000
euro. De totale opbrengst wordt, aan het eind van alle acties, verdubbeld door de Interparochiële
Caritas Instelling Voorschoten.
Parochieproject Voorschoten t.b.v. rolstoelbus voor Speranţa

Klaverjastoernooi met aansluitend een loterij

Seniorenochtend met fotopresentatie

2 daagse Kledingverkoop

met voor alle bezoekers
een kopje koffie

Een sfeervolle bridgedrive

met Moldavische wijn als eerste prijs

Ook de Quiltlapjes verkoop was een groot succes!

Alle - tot nu toe – gehouden acties zijn goed geslaagd. Wij bedanken Fred en Hetty Klomp uit Den
Haag voor hun bijdrage aan dit project. Zij schonken - net als in 2008 voor het boekenproject nieuwe kledingstukken, die wij voor dit doel ter verkoop mochten aanbieden. Ook de quiltlapjes
verkoop was een initiatief van Fred Klomp. Wij zijn Fred en Hetty zeer erkentelijke voor hun
onvoorwaardelijke steun aan onze projecten.
Op 22 mei staat voor het rolstoelbusproject nog een Fancy fair gepland en op 2 juni een fietstocht.
We zijn erg blij met de steun van de parochie in Voorschoten. We hebben meer bekendheid
gekregen door publicaties in de krant en in het parochieblad, waardoor bewoners van Voorschoten
dit project een warm hart toedragen. Ook ontvangen we regelmatig goederen en kleding. In het
Parochiehuis in Voorschoten mogen we deze kleine goederen opslaan, zodat we ook een
deeltransport naar Moldavië kunnen voorbereiden. Als we voldoende goederen hebben verzameld,
komt GaM Care België deze bij ons ophalen en transporteert ze naar onze projecten. Ontvanger in
Moldavië is Child Care Moldova. Deze organisatie zorgt ervoor, dat alles op de juiste plaats terecht
komt.
Het jaar 2011 ziet er weer veelbelovend uit!
Hartelijke groet namens ons hele vrijwilligersteam,
Elly Spiekerman
Secretaris

