STICHTING HELPING HAND MOLDAVIA
januari 2015
Geachte lezer,
Een nieuw jaar is aangebroken, een goed moment om even terug te kijken op het afgelopen jaar.
In januari 2014 kregen we te horen dat we onze opslagruimte moesten verlaten. We hebben een
andere gratis opslagruimte gekregen in Voorschoten. Na de verhuizing, begin februari, konden we
weer actief goederen inzamelen voor Moldavië.
Elke vrijdagochtend wordt door twee vrijwilligers de binnengekomen kleding uitgezocht en ingepakt.
Het afgelopen jaar hadden we meer kleding ontvangen dan voorgaande jaren.
Buiten de kleding hadden we bedden, matrassen, rollators, rolstoelen en andere hulpmiddelen voor
gehandicapten. Verder computers en beeldschermen. Er was minder schoolmeubilair dan
voorgaande jaren.
In september was de opslagruimte vol, op 9 oktober konden we de vrachtwagen laden. De ingeladen
goederen waren bestemd voor 4 organisaties in Moldavië die we al enkele jaren steunen.

Nieuw was de aanvraag van een veteranen organisatie in district Straseni. Voor deze
organisatie hadden wij kleding, dekens, wandelstokken en rollators. Daarbij was een vraag voor
brillen. De opticienopleiding van ROC Zadkine in Rotterdam heeft voor ons gebruikte brillen
gerepareerd en de sterkte genoteerd. In het voorjaar gaan enkele stagiaires van deze school naar
Moldavië om oogmetingen uit te voeren, zij zullen zorgen dat de ouderen een bril op juiste sterkte
krijgen.
Enkele jaren geleden hebben een docent en stagiaires van ROC NOVA College in Hoofddorp een
computernetwerk aangelegd. Dit jaar gaat weer een groepje naar een school in Moldavië voor de
aanleg van een computernetwerk.

Twee Belgische vrijwilligsters hebben in de paasvakantie vrijwilligerswerk gedaan in 2 begeleid
wonen huizen van Keystone, een organisatie voor gehandicapte kinderen en jonge mannen.
Zowel de vrijwilligers en Keystone waren erg tevreden over de samenwerking.
Het verslag staat op onze website.
http://www.helpinghandmoldavia.nl/pdf/verslag%20vrijwilligerswerk%20Moldavie.pdf
Indien de financiën het toestaan steunen we ook projecten in Moldavië financieel. We hebben twee
donaties kunnen geven. Een bedrag aan Speranta voor de reparatie van de rolstoelauto en een
bedrag aan de technische school voor de renovatie van de vloer in de fitnessruimte. De fitnessruimte
is nu in gebruik met de fitnesstoestellen die we afgelopen jaren gebracht hebben.

Een project dat we dit jaar 2015 willen steunen is de renovatie van de wc-ruimtes op de 4 etages van
het internaat van een school.
In het voorjaar gaat een gepensioneerde bouwkundige naar de school, hij zal ons adviseren en een
inventarisatie maken voor de renovatie. Later in het jaar zal hij de renovatie ook begeleiden. Voor
dit project zijn wij nog op zoek naar sponsors die dit financieel willen steunen.
In 2015 gaan we door met het inzamelen van goederen voor de organisaties in Moldavië.
De veteranen willen ook dit jaar kleding voor de oud militairen die maar een klein pensioentje
hebben.
Nieuw verzoek voor dit jaar is de aanvraag van goederen voor vluchtelingen uit Syrië, Jemen, Irak en
Palestina. Verder heeft een basisschool ons benaderd voor de inrichting van nieuwe lokalen.
De afgelopen 2 maanden hebben we al veel goederen ontvangen. Er staan nu al 200 ingepakte dozen
klaar, waarvan ongeveer 90% kleding.

We werken met een klein team, we kunnen nog vrijwilligers gebruiken voor hand en spandiensten.
Verder zoeken we vrijwilligers voor ons secretariaat en sponsorwerving.
Hartelijk dank voor uw steun aan onze projecten.
Namens ons team en alle ontvangers in Moldavië wensen wij u:
EEN GEZOND EN GELUKKIG 2015!

