nieuwsbrief juni 2016
Geachte lezer,
Maart 2016 was het weer zover: ons transport naar Moldavië. Een groot succes en wat waren de
mensen blij.
Het reisverslag staat op onze website:
http://www.helpinghandmoldavia.nl/pdf/Reisverslag2016febr.pdf
Na het transport zijn onze vrijwilligers weer actief begonnen met het inzamelen, sorteren en
inpakken van kleding voor de volgende reis.
Naast kleding hebben we in onze opslagruimte in Voorschoten al bedden, matrassen, rollators, een
ziekenhuisbed, po- en douchestoelen staan.
Ook krijgen we binnenkort 80 stapelstoelen.

Een nieuw project dat we willen steunen is het aanleggen 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.
We zijn nog op zoek naar beeldschermen. Natuurlijk hopen we ze gratis te krijgen, anders willen we
ze tegen een kleine vergoeding aanschaffen.
Alle hardware zoals computers, beeldschermen, kabels en server vervoeren we met het volgend
transport naar Moldavië.
Een docent en enkele stagiaires van het leerbedrijf Zebra zullen in de voorjaarsvakantie van 2017 het
netwerk installeren en de computers ter plekke aansluiten.
Daarnaast hebben een blindenorganisatie en een revalidatiecentrum uit Moldavië ons om hulpgoederen gevraagd.
Dan is er nog een ander opmerkelijk initiatief. U herinnert zich de technische school in Chisinau,
waar we ons project “ renovatie van de toiletblokken” hebben gerealiseerd in 2015.
In een hostel van die school is enkele malen ingebroken door vandalen die via de balkons naar
binnen klommen en de eigendommen van de leerlingen meenamen.

Twee enthousiaste donateurs, Mary Houtaar en Jan van Veldhoven, hebben een privé actie
gehouden om geld in te zamelen voor het project “veilige school”.
De actie leverde € 1585,00 op en met dat geld zijn de balkons gerenoveerd en voorzien van
hekwerken zodat er niet meer ingebroken kan worden.

Bestuurswisseling.
Anke Waijers heeft na vele jaren als bestuurslid en waarnemend secretaris afscheid genomen.
We hebben Nico-Jan de Rooij bereid gevonden het secretariaat op zich te nemen.
Het bestuur is nu als volgt samengesteld:
Henk van Veldhoven
- voorzitter
Karel ten Broecke
- penningmeester
Nico-Jan de Rooij
- secretaris
Rietje Oostendorp
- bestuurslid

secretaris@helpinghandmoldavia.nl

Met een hartelijke groet,
Henk van Veldhoven.
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