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Geachte lezer,
Afgelopen weken hebben we veel goederen ontvangen. Vooral kleding, maar ook bedden en
matrassen. Van InterRail kregen we 800 T-shirts voor meisje, 600 T- shirts voor jongens en tasjes. De
T-shirts en tasjes willen we aan de leerlingen van scholen geven.

Roel Kips uit Driehuis heeft met een bestelwagen en aanhanger het volgende gebracht: 23 zakken
met kleding, 2 dozen met schoenen, 19 rollators, 3 po/douchestoelen en andere hulpmiddelen zoals
wandelstokken, krukken, e.d.

Bij een kringloopwinkel hebben we de niet-verkochte winterkleding opgehaald en kregen we ook
kinderbedjes.
Van de firma Sunrise in Nieuwengein, gratis rolstoelen.
De opslagruimte is bijna vol, daarom hebben we besloten om donderdag 4 juni de vrachtwagen te
laden en niet te wachten tot oktober.

De goederen gaan naar organisaties die we de afgelopen jaren al geholpen hebben.
Voor dit jaar kregen we een verzoek van een basisschool voor de inrichting van een nieuw klaslokaal;
een middelbare school heeft gevraagd om kleding voor de families van arme leerlingen en de
technische school waar we altijd uitladen, wil rollators en kleding voor de ouderen woonachtig in de
omgeving van de school.
Vluchtelingenorganisatie Casa Asciuta heeft ons laten weten dat het aantal vluchtelingen en
asielzoekers aanzienlijk is verhoogd. Eind februari waren er ongeveer 480 personen, met inbegrip van
de meest kwetsbaren: vrouwen, kinderen en 10 ouderen in een zeer moeilijke situatie.
Jan Mommers, een gepensioneerde bouwkundige, is een week in de technische school geweest. Hij
heeft voor de school en voor ons, een planning en offerte gemaakt voor de renovatie van de 4 wcruimtes in het hostel. Hij heeft aangegeven welke materialen in Moldavië gekocht kunnen worden en
wat we in Nederland moeten kopen. De materialen die we in Nederland kopen gaan in juni mee met
het transport zodat men in de zomervakantie kan beginnen met de renovatie.
De totale kosten zijn begroot op € 9.000,00. De afgelopen tijd hebben we al € 7.000,00 aan donaties
voor dit project ontvangen. Rest dus nog een bedrag van € 2.000,00, dat we graag onder uw
aandacht willen brengen.
Rond de Kerstdagen hebben we enkele giften mogen ontvangen van donateurs. Van een interim
management bedrijf hebben we het geld van een kerstactie gekregen.

In januari mocht ik een presentatie houden bij een afdeling van de Land en Tuinbouw Organisatie.
Na afloop kreeg ik een bloemetje en een geldbedrag voor onze stichting.
Hartelijk dank aan alle mensen voor de goederen die we gratis mochten ontvangen en aan alle
donateurs die geld gestort hebben.
Namens het bestuur,
Henk van Veldhoven, voorzitter.

