Nieuwsbrief december 2016
Het jaar 2016 loopt ten einde, een mooi moment om even terug te kijken.
Wij hebben dit jaar twee transporten met goederen naar Moldavië gebracht, met veel
kleding, dekens, dekbedden en schoenen.
Voor ouderen en gehandicapten: rolstoelen, rollators, douche- en toiletstoelen en een
scootmobiel voor een invalide man.

Twee scholen hebben tafeltjes en stoeltjes ontvangen, bedden, matrassen en computers.
Voor het eerst hadden we een aanvraag van het enige revalidatiecentrum in Moldavië. We
konden het centrum blij maken met een ziekenhuisbed, tillift en nog enkele hulpmiddelen.

Ook kleine organisaties krijgen hulpgoederen. Educatief speelgoed voor dit opvanghuis.
Tijdens ons verblijf in Moldavië hebben we diverse projecten bezocht. Een fotoverslag staat
op onze website
http://www.helpinghandmoldavia.nl/fotoo/transport2016/fotoverslag%202016.html

Door de twee transporten dit jaar was er geen geld om een project te financieren. Dankzij
een particulier initiatief is er wel geld ingezameld om de balkons van het hostel bij de
technische school van hekken te voorzien. Er werd vaak ingebroken door via de balkons
naar boven te klauteren. Dat is nu gelukkig verleden tijd.
Na vele jaren bestuurslid te zijn geweest, waarvan de laatste jaren als waarnemen secretaris, heeft
dit voorjaar Anke Waijers haar functies neergelegd en hebben we afscheid van haar genomen.

In 2006 hadden we ons eerste transport naar Moldavië. In deze 10 jaar hebben we 13
transporten gerealiseerd!
Een nieuw project dat we willen steunen voor het komend jaar is de aanleg van een computernetwerk en het inrichten van computerlokalen in een basis - en middelbare school in een randgemeente
van Chisinau.
De tweedehands computers krijgen we van het Leerbedrijf Zebra, onderdeel van het Nova College in
Hoofddorp. De computers zijn nagekeken en voorzien van een nieuw besturingssysteem.
Alle hardware zoals computers, beeldschermen, kabels en server vervoeren we met het volgend
transport in april naar Moldavië.
Een docent en enkele stagiaires van het leerbedrijf Zebra zullen het netwerk installeren en de
computers ter plekke aansluiten.

Een ander groot project in de planning is het vernieuwen van de doucheruimte in het hostel
van de technische school.

Huidige douches, de afvoer is verstopt en daardoor niet meer in gebruik.

Namens ons team en alle ontvangers in Moldavië wensen wij u:
FIJNE KERSTDAGEN EN EEN GEZOND EN GELUKKIG 2017!
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