Nieuwsbrief maart 2017
Geachte lezer,
Na het transport in oktober hebben we veel goederen ontvangen, genoeg om weer een volle truck
naar Moldavië te sturen.
Op 20 april gaan we laden en we verwachten dat we op 26 april kunnen uitladen in Chisinau.
De distributie- en paklijsten zijn naar onze contactpersoon in Moldavië gemaild voor de benodigde
vergunningen van de ministeries en de douane.
Ook ditmaal gaan goederen naar scholen en organisaties waar we al enkele jaren mee
samenwerken, ditmaal is er geen aanvraag van een nieuwe organisatie.
De kleding die we aan scholen geven gaat naar de gezinnen van arme leerlingen (docenten zijn goed
op de hoogte van de thuissituatie van de leerlingen). De scholen geven ook kleding aan de ouderen
die in de omgeving van de school wonen.
Voor het internaat van een van de scholen hebben we bedden, matrassen, dekens en dekbedden. Zij
krijgen ook 100 stoelen en 16 tafels voor de kantine.
Kleding, textiel, dekens en rollators gaan naar een veteranenorganisatie die het verdeelt onder oudmilitairen, weduwen en andere hulpbehoevenden in het district.
Een blindeninstituut krijgt kleding en dekens, en voor de kinderen educatief speelgoed.
Het enige revalidatiecentrum in Moldavië krijgt van ons een tillift, een rolstoel, rollators, douchestoelen en hulpmiddelen voor de patiënten.

34 matrassen en 670 ingepakte dozen staan klaar.
100 computers gaan naar twee technische scholen. We hebben de computers gekregen van een
scholengemeenschap in Breda. Wij bedanken de school er hartelijk voor. Wij en ook de scholen in
Moldavië zijn er erg blij mee.

De wereldwinkel in Voorschoten heeft een actie gevoerd waarbij men gebruikt gereedschap kon
inleveren bij de wereldwinkel. Er is heel veel gereedschap ingeleverd. Dit gereedschap gaat nu mee
met het transport en we verdelen het over technische scholen.
Een school heeft gevraagd of we de doucheruimte in een van de hostels kunnen renoveren. Het
bedrag hiervoor is te hoog voor ons budget. We hebben een fonds gevraagd voor een financiële
bijdrage. De aanvraag is nog in behandeling.
Van een kringloopwinkel hebben we al een bedrag ontvangen voor de renovatie van de
doucheruimte.
We willen alle donateurs hartelijk bedanken voor hun steun, want zonder geldelijke bijdragen zou
het niet mogelijk geweest zijn om dit transport te bekostigen dit jaar.
Namens het bestuur,
Henk van Veldhoven, voorzitter.
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