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Geachte lezer,
In augustus zijn we opnieuw met een transport in Moldavië geweest, geheel gevuld met
stoelen, tafels, schoolborden, kapstokken, computers en zelfs tapijt. 10 scholen in Moldavië zijn
op 1 september het nieuwe schooljaar gestart met meubilair uit Nederland en wat waren ze hier
blij mee. Heel veel dank aan het Nova College Heemskerk/Beverwijk die dit heeft geschonken.
Vlak voor vertrek ontvingen wij nog een grote partij nieuwe kleding en nieuwe schoenen, die
wij zoveel mogelijk overal tussen hebben gestopt. Ook dit was een grote verrassing voor alle
arme gezinnen en opvanghuizen. Voor meer informatie over dit transport lees op de website
het reisverslag van augustus 2008.
Onze stichting bestond op 14 augustus 2008 twee jaar. Dat is nog maar een korte periode en
toch hebben we al heel veel kunnen doen in Moldavië. We hebben met vier transporten in
totaal 400 kuub goederen gebracht. Dit bestond uit veel schoolmeubilair, maar ook uit
gereedschappen, kinderbedjes, kleding en nieuwe schoenen. We hebben hulpmiddelen mee
kunnen nemen voor ouderen en gehandicapten, zoals rolstoelen, rollators, loopstokken en veel
incontinentiemateriaal. Er zijn 6 waterfiltersystemen in scholen geïnstalleerd, waardoor vele
honderden kinderen nu schoon drinkwater op school hebben. Tevens ondersteunen we
opvanghuizen voor daklozen, gehandicapten en andere zorginstellingen.
Vanaf deze plaats willen wij alle donateurs heel hartelijk bedanken voor de gegeven steun in de
afgelopen twee jaar. Het was voor ons - als vrijwilligers - een beetje zoeken en aftasten, niet
alleen hier in Nederland maar ook in Moldavië.
Al onze projecten beginnen nu meer vorm te krijgen en verbinding met elkaar te maken. Daar
zijn we erg blij mee. We zijn ons er van bewust, dat dit zonder de hulp van alle donateurs niet
mogelijk was geweest. Wij, als vrijwilligers, hebben allemaal een grote inzet maar we kunnen
het niet alleen. De mensen om ons heen zijn hierbij héél belangrijk.
Komende tijd gaan we ons o.a. richten op het drukken van schoolboeken in Moldavië. Dit is een
groot project, waar veel geld voor nodig is. Voor 1 euro per boek, kunnen we dit in Moldavië
realiseren. De eerste actie hiervoor wordt deze maand gestart in Den Haag, waar de heren
Klomp (twee gepensioneerde ondernemers) een kledingmagazijnverkoop houden voor onze
stichting. Zie onderstaande uitnodiging:

We hopen dat nog vele initiatieven zullen volgen. Ook Nederlandse scholen willen we hier graag
bij betrekken. Als u hiervoor een leuk idee heeft, laat het ons weten!
Nogmaals hartelijk dank namens het bestuur en alle vrijwilligers, maar vooral namens alle
mensen die hulp ontvangen in Moldavië. We hopen - ook in de toekomst - op u te mogen
rekenen!
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