STICHTING HELPING HAND MOLDAVIA
Mei 2012
Geachte lezer,
Onze voorzitter Henk van Veldhoven bracht samen met bouwkundig ingenieur Jan Mommers, eind
maart/begin april een bezoek aan technische school nr. 4 in Chisinau. In de woongebouwen zijn de
toiletten in 2010/2011 reeds vernieuwd, maar de douches moeten nog worden aangepakt. Deze zijn
al 15 jaar lang niet meer te gebruiken; een armzalige toestand voor de 300 leerlingen die daar
wonen.

Oude kapotte douches

werkzaamheden mei 2012

Voorbereidingen om de douches te renoveren en de leidingen te vernieuwen zijn inmiddels in volle
gang. Leerlingen helpen mee waar zij kunnen, zodat de kosten zoveel mogelijk beperkt blijven.
Vakmensen voeren de overige werkzaamheden uit. De benodigde bouwmaterialen worden, voor
zover verkrijgbaar in Moldavië, daar aangeschaft. Het ontbrekende materiaal wordt uit Nederland
meegenomen. Met hulp van Jan Mommers hebben wij nu een goed onderbouwd plan van aanpak
gemaakt, waarmee dit project stap voor stap wordt uitgevoerd. We houden u op de hoogte van de
verdere ontwikkelingen.
Op 3 mei hebben wij ons transport geladen met schoolmeubilair, computers en schoolborden. De
overgebleven ruimte werd opgevuld met rolstoelen, dozen kleding en zakken dekens.
Om deze klus te klaren, zijn we van ‘s morgens 9.00 uur tot ’s avonds 18.00 uur met 12 mensen in
de weer geweest. Zwaar werk en erg arbeidsintensief om alles passend in de vrachtwagen te
krijgen.

Het laden van de computers
Als kleine organisatie hebben wij geen apparatuur tot onze beschikking om zware dingen te tillen en
over het algemeen doen we alles met de hand. Gelukkig hebben we dit keer van Transportbedrijf
Jan Keezer uit Oostzaan een vrachtauto met laadklep te leen gekregen. Via de laadklep van deze
vrachtauto konden alle zware goederen de truck worden ingebracht. Dit maakte het laden veel
gemakkelijker.

Het gebruik van de laadklep
Na het laden van alle zware goederen vertrok de vrachtauto van Jan Keezer weer en gingen wij met
de hand verder.

Passen en meten om alles er goed in te krijgen
Wat waren we blij toen alles er eindelijk in zat en de truck klaar was voor vertrek. Het transport
duurt 4 dagen en dan kan het uitladen en distribueren in Moldavië beginnen.

Goede reis
Henk van Veldhoven zal bij het uitladen aanwezig zijn en meehelpen om een aantal goederen weer
in elkaar te zetten. (I.v.m. ruimtebesparing hebben we veel goederen uit elkaar moeten halen).

Het uitladen door leerlingen in Moldavië
Dertig leerlingen hebben zich aangemeld om mee te helpen bij het uitladen. De meeste goederen
moeten naar de eerste etage worden gebracht en dat is een heel gesleep. Aan het eind van de
avond zijn ze allemaal doodmoe.
De volgende dag is Henk jarig en krijgt hij van de school een feestelijk ontbijt aangeboden. Het
personeel zingt hem toe en er is een vrolijke sfeer. De school is gesloten i.v.m. een nationale
feestdag en het personeel is speciaal voor Henk teruggekomen.

Het ontbijt ziet er lekker uit!
Na het ontbijt gaat ieder weer zijn eigen weg en loopt Henk de ontvangen goederen nog even na.
In de stad is het vandaag feest en leuk om een kijkje te gaan nemen. Morgen begint de distributie
en komen verschillende organisaties met een kleine vrachtwagen hun goederen ophalen. Henk zal
daaraan zijn handen vol hebben.

Computers voor Professional School in Dubossary, Transnistrië

Kleding en hulpgoederen gehandicapten voor Keystone

Distributie van schoolmeubilair en gymmaterialen
voor Step by Step basisscholen
De bedankjes voor deze mooie goederen komen bij het secretariaat al binnen en in een latere fase
zullen wij ook foto’s ontvangen van de verdere distributie. Wij houden u op de hoogte.
Héél véél dank aan De Kariboe in Heemskerk voor al het schoolmeubilair, Leerbedrijf Zebra van het
Nova College Hoofddorp voor hulp bij alle computers en verder alle bedrijven, particulieren en
vrijwilligers, die dit transport mogelijk hebben gemaakt.
Hartelijke groeten namens ons hele team,
Elly Spiekerman
Secretaris

