STICHTING HELPING HAND MOLDAVIA
MAART 2008
Geachte lezer,
We zijn nu 1½ jaar bezig om in Moldavië projecten te ondersteunen en onze stichting begint steeds meer vorm te
krijgen. De vrijwilligers raken goed op elkaar afgestemd en werken daardoor steeds beter samen. Het jaarverslag
en de jaarrekening over ons eerste boekjaar zijn klaar en kunnen op de website bekeken worden. Klik hier
De lijst met lopende projecten - die in het jaarverslag staat - drukken wij hier alvast voor u af.
Lijst met lopende projecten
Nr.

Omschrijving Project

Gerealiseerd in 2006/2007

001

Ondersteunen van scholen

Veel schoolmaterialen en meubilair

002

Schoonwaterinstallaties

1 school voorzien van waterzuiveringssysteem

003

Speeltuintjes en schoolpleinen

Hiervoor zijn we financiële middelen aan het zoeken

004

Houten schuifbedjes

1 modelbedje ontworpen en aangeboden *)

005

Ondersteunen gezinnen met gehandicapte kinderen

Kleding, schoenen en incontinentiematerialen

006

Schoolboeken

Hiervoor zijn we financiële middelen aan het zoeken

007

Transporten naar Moldavië

2 transporten met goederen en kleding

008

Nieuwe schoenen

110 paar kinderschoenen

009

Amicul; Centrum voor dagopvang van mishandelde
en misbruikte kinderen

Kleding en speelgoed

010

Ondersteunen hulpbehoevende ouderen

Rolstoelen, po-stoelen, rollators. loopstokken, bedliften en
meubilair voor een ouderenproject

011

Gemeenschapscentrum in Bardar

Kinderbox, speelgoed en kleding

012

Kappersschool in Chisinau

We zijn nog op zoek naar materialen en meubilair

013

Technische school in Chisinau

Hiervoor zijn we financiële middelen aan het zoeken

014

Actie Kinderen voor Kinderen

38 schoenendozen gevuld met cadeautjes aangeboden aan
project 009

015

School in Marinici

Schoolmaterialen en gymnastiektoestellen

016

Internaat voor zwakbegaafde kinderen in Leova

Hiervoor zijn we financiële middelen aan het zoeken

017

Kindertehuis Casa Concordia

Kleding 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 komend
jaar opnieuw ondersteuning geboden. Alle projecten blijven doorlopen.

*) Ontwerp en uitvoering
R.O.C. Leiden

Hetzelfde bedje in Moldavië

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

Project 001
Voor de scholen in Moldavië is veel meubilair binnengekomen. Evenals schoolborden en computers. Dit zal bij
het komende transport worden verdeeld over diverse scholen. Indien nodig worden er ter plekke nog dingen
aangeschaft. We besparen daardoor op transportkosten en ondersteunen hiermee de plaatselijke economie.

¾

Project 002
We hebben in januari 2008 geld overgemaakt naar Step by Step voor het aanschaffen van vier waterzuiveringsinstallaties in vier verschillende scholen. Inmiddels is bericht ontvangen, dat deze installaties zijn
geplaatst en in gebruik genomen. In mei 2008, tijdens ons transport naar Moldavië, worden de betreffende
scholen bezocht.

¾

Project 004
De leerlingen van het ROC in Leiden werken aan een nieuwe serie schuifbedjes. 1 set staat inmiddels al klaar
voor het transport.

¾

Project 005
Er is veel incontinentiemateriaal binnengekomen om dit project te ondersteunen. Indien nodig wordt ter
plaatse nog materiaal aangeschaft.

¾

Project 007
Wij leggen op dit moment de laatste hand aan onze goederenlijst voor het transport in mei 2008. Deze lijst
wordt binnenkort verstuurd naar Step by Step in Moldavië voor de benodigde vergunningen.

¾

Project 008
Voor het schoenenproject hebben we de afgelopen maanden 327 paar nieuwe kinderschoenen ontvangen. Dit
zal veel blije gezichtjes geven in het komende jaar. Deze schoenen gaan echt naar de allerarmste kinderen,
waar de ouders of verzorgers niet in staat zijn zelf schoenen voor de kinderen aan te schaffen.

¾

Project 010
Voor de oudere mensen in Moldavië hebben wij diverse hulpmiddelen ontvangen, zoals rolstoelen, rollators en
loopstokken. Ook zal hulp geboden worden bij het afbouwen van zorgprojecten voor ouderen. Hiervoor hebben
wij steun gekregen van diverse kerken in Nederland, alwaar collectes zijn gehouden.

¾

Project 013
In januari 2008 is ook voor dit project geld overgemaakt naar Step by Step in Moldavië. Dit geld is bestemd
voor materialen op de Technische school. Met deze materialen worden de leerlingen in staat gesteld om
bedden en kasten te maken voor eigen gebruik. Veel leerlingen van deze school komen van het platteland en
wonen tijdens hun opleiding in sombere kamertjes met slechte faciliteiten. Door het verstrekken van geld voor
materialen, werkt deze opzet naar twee kanten; het is een leerproject op school én leerlingen krijgen betere
faciliteiten in hun woonomgeving. Ook deze school zal in mei 2008 opnieuw worden bezocht en ontvangt dan
nog een partij tweedehands gereedschappen.

¾

Project 016
Met het komende transport wordt ook het internaat voor zwakbegaafde kinderen in de plaats Leova
ondersteund. Zij krijgen kleding, schoenen, speelgoed en sanitaire artikelen. Tevens gaat ook hier een partij
tweedehands gereedschap naartoe.

¾

Algemeen
Van een aantal winkels in Nederland hebben wij héél véél nieuwe kleding gekregen. Niet alleen voor kinderen,
maar ook voor volwassenen. Deze kleding zal gebruikt worden om ondersteuning te bieden in de meest
urgente situaties.

Zodra er nieuwe ontwikkelingen zijn, op het gebied van de projecten, zullen wij u dit laten weten.
Na ons transport in mei 2008 wordt onze huidige opslagruimte afgebroken, daarom hier 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

