Door Henk van Veldhoven (voorzitter)
Geachte lezer,
Donderdag 15 maart hebben we weer een truck van 13 meter lang volgeladen voor Moldavië.
Zoals gebruikelijk, vele dozen met kleding, rollators, rolstoelen, po/douchestoelen, dekens, bedden,
matrassen, computers met beeldschermen en 2 ziekenhuisbedden.
Ditmaal hadden we voor het doucheproject ook sanitair, antislip vloertegels, scheidingswanden en
koperwerk in de wagen. En er waren kabels voor het computerproject.

De laatste dozen worden ingeladen.
Ook nu weer heeft de veteranenorganisatie in district Străşeni de vergunningen van ministeries en
douane verzorgd. De samenwerking is voorspoedig voorlopen.
Op dinsdagavond kregen we te horen dat de vrachtwagen in Chisinau bij het douanekantoor was
aangekomen. De volgende ochtend was de inklaring bij de douane. In de middag konden we de
goederen bestemd voor Chisinau uitladen bij de technische school.
Doordat we in de middag konden uitladen hadden de gehandicaptenorganisaties Keystone en
Speranta voldoende tijd om vervoer te regelen voor hun goederen. De dozen met kleding en
hulpmiddelen konden we rechtsreeks overladen in hun bestelwagens. Speranta, een
belangenvereniging voor lichamelijk gehandicapten, kon gelijk de sportrolstoelen van Sunrise die
met het transport meegekomen waren in ontvangst nemen.

1

Na het uitladen in Chisinau kon de wagen vertrekken naar Străşeni waar we in de avond de goederen
hebben uitgeladen die daar nodig waren. Daarbij onder andere de dozen met kleding voor de
veteranen en ‘Pampers’ voor het bejaardentehuis.

Uitladen in Chisinau.

Uitladen in Străşeni in de sneeuw.

In dit transport ging ook veel gereedschap mee. Het timmergereedschap was bestemd voor een
technische school voor de opleiding houtbewerken. De school geeft het aan de leerlingen mee als ze
hun eindexamen hebben gehaald.
Ook hebben we gereedschap gebracht bij een technische school voor automonteurs in Orhei.
Een mooie vervanging van hun oud en kapot gereedschap.

De laatste vrijdag hebben we ook een opvanghuis bezocht waar 10 kinderen verzorgd worden;
kinderen die om hun meervoudige handicap in de steek zijn gelaten. Voor de 10 kinderen in dit
tehuis is slechts één geschikte rolstoel beschikbaar. Ze vroegen ons om zowel rolstoelen als
zitstoeltjes en die zijn hard nodig! We gaan er in Nederland naar op zoek en hopen dat we die met
het transport in oktober mee kunnen nemen.
Voor twee zwaar gehandicapte meisjes op een andere locatie hadden we gelukkig wel twee speciale
rolstoelen bij ons.
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Na het uitladen in Chisinau kon de loodgieter aan de
gang in de doucheruimte. Met de meegebrachte
materialen konden de leidingen worden aangelegd en
de drukknoppen en douchekoppen gemonteerd.

Nieuwe deuren

De loodgieter die het sanitair heeft aangelegd

Wat nu nog moet gebeuren is de afwerking en het aanbrengen van de vloertegels en
scheidingswanden. Daarna kunnen de leerlingen gebruik maken van de gerenoveerde doucheruimte.
Ook met dit transport is weer gebleken dat hulpgoederen zo hard nodig zijn in Moldavië.
Heel veel dank aan onze donateurs! Dankzij jullie wordt dit mogelijk gemaakt!
www.helpinghandmoldavia.nl
IBAN: NL92 INGB 0004 9607 87
Ten name van: “Stichting Helping Hand Moldavia” te Beverwijk
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