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Geachte lezer,
Donderdag 4 juni is het zover dan gaan we de vrachtwagen laden.
Afgelopen weken hebben we nog veel kleding ontvangen, onze twee vrijwilligers hebben hard
gewerkt aan het sorteren en inpakken van de kleding zodat het nog meegaat met het transport.
De distributielijst en paklijst zijn ingevuld, hiermee gaat onze contactpersoon in Chisinau naar het
ministerie en de douane voor de vergunningen.
We hebben dit jaar 576 dozen met kleding, ruim 100 dozen meer dan vorig jaar.
Verder hebben we de gebruikelijke goederen zoals dekens, rolstoelen, bedden en matrassen. Dit jaar
veel kinderbedjes en kinderwagens.
Op de foto rollators en een po/douchestoel. Er gaan 27 rollators mee en 14 douchestoelen.

Naar een tehuis met gehandicapte kinderen gaat dit zwembad. In de hete zomer zullen ze daar erg
blij mee zijn.
Onze tolk vroeg of ik voor haar groentezaden uit Nederland kan meebrengen voor haar tuin.
Nederlandse zaden zijn daar erg in trek. En de directeur van de school vroeg om tulpenbollen.
Voor de renovatie van de toiletten in de technische school heb ik van onze bouwkundig adviseur
tekeningen en een materialenlijst gekregen. Kranen en wastafels zijn al gekocht, de trespaplaten
voor de afscheidingen worden eerdaags besteld. Dankzij de gulle giften van een aantal donateurs
kunnen we de renovatie bekostigen!
In de schoolvakantie gaat men aan de slag om de vier toiletruimtes te renoveren.

Ook dit jaar hebben we weer rolstoelen gekregen van de firma Sunrise, de massieve banden zijn

geschonken door een bandenleverancier.
Buiten onze vaste vrijwilligers hebben we ook dames die voor ons haken en breien.
In Castricum zijn er dames die kleertjes en dekentjes breien. In Voorschoten twee dames die
dekentjes haken (zie onderstaande foto).
Een groepje vrouwen uit Wassenaar komt elke dinsdag bij elkaar om babykleertjes voor ons te
breien. En een mevrouw uit Delft koopt poppen bij de kringloop, wast ze, en breit voor alle poppen
kleertjes die leuk bij ze passen. Eens in de zoveel tijd krijgen wij weer een telefoontje van haar dat ze
10 tot 15 poppen klaar heeft. Helemaal nieuw lijken ze dan en mooi in een plastic zak verpakt,
mogen wij ze dan komen ophalen. Echt om verlegen van te worden.

Dekentjes uit Voorschoten in een kinderopvang.

Helemaal gelukkig met haar pop.

Hartelijk dank aan deze dames voor de kleertjes, dekentjes en poppen.
Namens het bestuur,
Henk van Veldhoven, voorzitter.
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