STICHTING HELPING HAND MOLDAVIA
JULI 2008
Geachte lezer,
In mei jl. zijn we opnieuw met een transport in Moldavië geweest. We hebben wederom veel schoolmeubilair
kunnen brengen. De scholen zijn hier héél erg blij mee, aangezien het huidige meubilair vaak in zeer slechte staat
verkeert en er geen geld is om ter plekke nieuw meubilair aan te schaffen. We zoeken wel naar mogelijkheden
hiervoor, want we willen zoveel mogelijk de plaatselijke economie steunen en stimuleren.
De allerarmste gezinnen komen in aanmerking voor het verstrekken van kleding, schoenen en sanitaire artikelen.
Door de kinderen uit deze gezinnen mogelijkheden te bieden onder goede omstandigheden naar school te kunnen
gaan, hopen we bij te dragen aan een beter toekomstperspectief.
Voor meer informatie over ons transport lees op de website het reisverslag mei 2008.
Wat we dit jaar - tot juli - hebben kunnen realiseren, treft u aan in onderstaand overzicht. Voor een aantal
projecten zijn we nog op zoek naar financiële middelen of goederen.
Lijst met lopende projecten op dit moment
Nr.

Omschrijving Project

Gerealiseerd in 2008

001

Ondersteunen van scholen

Veel schoolmaterialen en meubilair

002

Schoonwaterinstallaties

4 scholen voorzien van schoon drinkwater

003

Speeltuintjes en schoolpleinen

Hiervoor zijn we financiële middelen aan het zoeken

004

Houten schuifbedjes

2 schuifbedjes meegenomen en geplaatst

005

Ondersteunen gezinnen met gehandicapte kinderen

Kleding, schoenen en incontinentiematerialen

006

Schoolboeken

Hiervoor wordt in oktober een kledingmagazijnverkoop
gehouden, door de heren Fred en Paul Klomp in Den Haag

007

Transporten naar Moldavië

1 transport met goederen en kleding

008

Nieuwe schoenen

327 paar schoenen voor kinderen o.a. in opvanghuizen

010

Ondersteunen hulpbehoevende ouderen

Rolstoelen, po-stoelen, rollators. Loopstokken, meubilair,
kleding etc. voor ouderen en gehandicapte opvang

012

Kappersschool in Chisinau

We zijn nog op zoek naar materialen en meubilair

013

Technische school in Chisinau

Kasten voor inwonende leerlingen (door hen zelf gemaakt)

014

Actie Kinderen voor Kinderen

Scholen kunnen zich hiervoor opgeven

016

Internaat voor zwakbegaafde kinderen in Leova

Gereedschappen,kleding, schoenen en speelgoed

018

Read to your child

Hiervoor zijn we financiële middelen aan het zoeken

Afhankelijk van de financiële middelen en goederen die we voor projecten binnenkrijgen, wordt er in het komende
halfjaar opnieuw ondersteuning geboden. Alle projecten blijven doorlopen.

IN HET KORT DE STAND VAN ZAKEN BIJ DE PROJECTEN OP DIT MOMENT:
¾

Project 001
Voor de scholen in Moldavië is opnieuw veel meubilair binnengekomen, evenals schoolborden en computers.
Ons transport in augustus 2008 zal vooral hierop gericht zijn. De open ruimtes in de truck zullen worden
opgevuld met wat kleinere materialen voor overige projecten. Onze opslag staat weer helemaal vol!

Tafels
¾

Stoelen

Computers

Project 002
In mei 2008 hebben we de scholen bezocht, die een waterzuiveringsinstallatie hebben ontvangen. Het was
geweldig om te zien hoeveel vreugde dit gaf. Honderden kinderen die - zeker 10 jaar lang - nu schoon
drinkwater hebben.

Schoon water, gewoon uit de kraan
¾

Project 004
De leerlingen van het ROC in Leiden hebben dit voorjaar 2 sets met houten schuifbedjes gemaakt; deze zijn in
mei in Moldavië afgeleverd. Inmiddels staan er al weer 2 nieuwe sets klaar voor het volgende transport.
ROC ontzettend bedankt voor het maken van de bedjes en Kringloop Heemskerk voor het betalen van de
materialen; de scholen in Moldavië zijn er erg blij mee. We hopen dat de leerlingen van de technische school in
Moldavië dit - binnen niet al te lange tijd - kunnen overnemen en ter plekke deze bedjes leren vervaardigen.
We gaan de mogelijkheden hiervoor in ieder geval onderzoeken.

Een nieuw bedje bij ROC Leiden, klaar voor transport

¾

Project 005
Er is opnieuw veel incontinentiemateriaal binnengekomen om dit project te ondersteunen. Ook is ter plaatse
nog incontinentiemateriaal aangeschaft. Deze gezinnen hebben tevens kleding en schoenen ontvangen.
Om de incontinentieproblemen in de toekomst te helpen oplossen, is er medische kennis overgedragen. Dit
gebeurt in samenwerking met een arts en verpleegkundige uit het Wilhelmina Kinderziekenhuis in Utrecht

¾

Project 006
Op dit moment liggen er drie sets boeken - voor verschillende leeftijden - klaar om gedrukt te worden. Zodra
hiervoor geld beschikbaar komt, kan dit worden gerealiseerd. Het aantal leerlingen per school ligt tussen de
170 en de 350. En het aantal Step by Step scholen groeit gestaag; dus ze kunnen heel wat boeken gebruiken!
Bij gebrek aan budget voor boeken heeft SbS ons om financiële hulp gevraagd. Deze boeken kunnen ze in
Moldavië laten drukken voor ongeveer €1,-- per stuk.

Samen lezen
Voor het drukken van schoolboeken in Moldavië, wordt nu een grote kledingactie opgezet in Den Haag door de
heren Fred en Paul Klomp. Twee gedreven ondernemers, die in Den Haag ruim dertig jaar lang op de
Dierenselaan en de Fahrenheitstraat een damestoffenzaak hebben gehad. Alle energie, die zij vroeger in hun
eigen zaak stopten, geven zij nu aan goede doelen. Al eerder zetten zij zich in voor het Ronald McDonald Huis
in Leiden en afgelopen voorjaar voor KiKa (kinderkankerbestrijding).
De voorbereidingen voor onze schoolboekenactie zijn inmiddels in volle gang. De heren Klomp zijn bijna
dagelijks bezig met het sorteren van alle kledingstukken die zij van winkeliers ontvangen, of die zij tegen een
klein bedrag hebben ingekocht. Het gaat hier om kleding van bekende merken, die in oktober tegen zeer
aantrekkelijke prijzen de verkoop ingaan.

De heren Klomp in actie
Dit betekent dat voor iedere euro die de klanten in oktober aan kleding besteden, 1 boek kan
worden aangeschaft. Dit moet de kopers toch een goed gevoel geven. Je koopt zelf mooie kleding
voor een lage prijs én geeft per euro ook nog eens een schoolboek cadeau aan een leerling in een
ontwikkelingsland!!!
Wij weten zeker dat deze actie een groot succes gaat worden!!!

¾

Project 007
Op dit moment is de goederenlijst voor het transport in augustus 2008 al weer onderweg naar Moldavië en
wachten wij op de benodigde vergunningen.

¾

Project 008
Voor het schoenenproject hebben we de afgelopen maanden 327 paar nieuwe kinderschoenen ontvangen. Dit
gaf veel blije gezichten bij ons laatste transport. We hebben o.a. schoenen gebracht bij een opvanghuis voor
straatkinderen en bij een Doveninstituut, waar kinderen intern wonen. Het werd door de kinderen ontvangen
als een grote schat, die meteen naar hun kamer werd gebracht. 1 jongen hield ze meteen aan en wij kregen
zijn kapotte slippers in onze handen gedrukt.

De overige schoenen worden verdeeld tussen de allerarmste gezinnen, waar de ouders of verzorgers niet in
staat zijn zelf schoenen voor de kinderen aan te schaffen.
¾

Project 010
Tijdens de vastenactie hebben wij in Den Haag, in de RK Parochie Heilige Jacobus de Meerdere, een collecte
mogen houden voor hulpverlening aan ouderen en gehandicapten in Moldavië. Wij bedanken alle gulle gevers
voor hun bijdrage hieraan. De opbrengst zal worden aangewend ter ondersteuning van een opvanghuis en om
zoveel mogelijk hulpmiddelen naar Moldavië te brengen.
In mei hebben we een overheidsinstelling bezocht - een soort verpleeghuis - voor ouderen en gehandicapten.
Tijdens de rondleiding hebben we een goed beeld gekregen van de situatie en de benodigdheden. Alles wat
we in de vrachtwagen voor deze doelgroep bij ons hadden, zoals rolstoelen, loopstokken etc., hebben we hier
achtergelaten.

Deze kapotte stoelen troffen we aan als hulpmiddelen
¾

Project 013
Bij de Technische school kregen we een rondleiding door het internaat, waar een groot aantal leerlingen
woont. We hebben in de slaapvertrekken de nieuwe kasten bekeken, die door de leerlingen zelf zijn gemaakt.
Gedeeltelijk zijn deze kasten gemaakt met nieuwe materialen - die onze stichting heeft betaald - maar ook
oude materialen werden hergebruikt voorzover dit mogelijk was. Dit leerproject op school werkt naar twee
kanten, waardoor de leerlingen in hun woonomgeving hier ook van profiteren.

Nieuwe kasten
Renovatie van de ramen staat als volgend project voor deze school genoteerd. De ramen zijn in zeer slechte staat.
Zie ons reisverslag van mei 2008.

¾

Project 016
Het internaat voor zwakbegaafde kinderen in de plaats Leova werd bezocht. Zij kregen kleding, schoenen,
speelgoed en sanitaire artikelen. Tevens ontvingen zij tweedehands gereedschap voor de lessen handenarbeid
en houtbewerking. Wij worden niet vrolijk van dit gebouw en vinden het vreselijk dat kinderen onder deze
omstandigheden moeten opgroeien.

De aanschaf van een nieuwe wasmachine voor dit internaat, is op dit moment dringend noodzakelijk.
Zie ons reisverslag van mei 2008.
Wij houden u op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen bij de projecten.
Algemeen
In onze huidige opslag mochten wij nog een paar maanden langer blijven, maar ná ons transport in augustus 2008
wordt deze ruimte echt afgebroken. Daarom nogmaals een oproep aan u:
WIE KAN ONS HELPEN AAN NIEUWE - GRATIS - OPSLAGRUIMTE, OMGEVING ZH / NH !!!
Hartelijk dank voor uw belangstelling,
Namens het bestuur en vrijwilligers
van Stichting Helping Hand Moldavia
Elly Spiekerman
Secretaris

