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Geachte lezer,
Na een paar maanden van onzekerheid over mijn gezondheid, ben ik gelukkig weer in staat deze
nieuwsbrief te schrijven. In februari werd bij toeval een aneurysma in mijn hoofd ontdekt, waardoor
mijn wereld even stil stond en dus ook mijn werkzaamheden voor Moldavië. In maart ben ik
opgenomen in het ziekenhuis voor operatie, waarbij helaas een hersenbloeding is ontstaan. Na een
spannende en onzekere periode begin ik nu weer langzaam op te knappen. Dankbaar ben ik voor de
medische mogelijkheden die wij in Nederland op dit gebied hebben. In Moldavië zijn deze nieuwe
medische technieken nog lang niet uitvoerbaar. Ten eerste door gebrek aan kennis en ten tweede
door gebrek aan financiën. Reden temeer om me voor Moldavië te blijven inzetten.
Afgelopen maart hebben wij afscheid genomen van onze oprichtster en voorzitster Marianne van der
Horst. Zij wil graag in meerdere landen de Step by Step organisaties gaan ondersteunen, terwijl wij
ons blijven richten op Moldavië. Henk van Veldhoven heeft het voorzitterschap overgenomen. We
zijn nu ruim 3,5 jaar actief in Moldavië en hebben een goede band opgebouwd met onze
partnerorganisatie Step by Step, evenals met diverse technische scholen en Speranţa, de organisatie
die gehandicapte kinderen begeleidt.
Door het contact met Step by Step bereiken we scholen in het hele land en kunnen met goederen
zoals schoolmeubilair, schoolborden, computers en educatief speelgoed héél véél voor de kinderen
betekenen. We zijn ons ervan bewust, dat de problemen in Moldavië niet binnen een paar jaar
kunnen worden opgelost. De jeugd heeft de toekomst en daar werken we met elkaar naartoe; een
goede toekomst voor de nieuwe generatie.
He boekenproject is in volle gang. De boeken worden in Moldavië gedrukt en de docenten worden
opgeleid. Komende maanden starten de workshops op het platteland. Tijdens deze workshops
worden ouders, die jonge kinderen hebben, bewust gemaakt van het feit hoe belangrijk voorlezen is.
Ook krijgen zij een informatiepakket om interactief met hun kind bezig te zijn. Step by Step volgt dit
hele stimuleringsprogramma en brengt in beeld hoeveel ouders en kinderen aan dit project
meedoen.

OPENING MAGIC DOORS
Instructieset met leer/leesboekjes
voor 3 leeftijdsgroepen
2-3 jaar, 4-5 jaar en 6-8 jaar

De Engelse boekjes zijn aangeleverd door Step by Step International in samenwerking met Unicef.
De tekst is vertaald in het Roemeens (dit is de voertaal in Moldavië). De Engelse tekst blijft ook in
de boekjes staan, dus daar pikken de kinderen ook nog wat van mee.
Op dit moment zijn wij ook actief met het opstarten van twee projecten op een technische school.
1. Dit project houdt in: het verbeteren van slecht sanitair in de woongebouwen van leerlingen.
Samen met de Nederlandse Stichting Askimo zorgen wij voor de benodigde materialen. De
school gaat dit als leer/werkproject zelf met leerlingen uitvoeren. Ze krijgen hierdoor zeker
meer waardering voor het eindresultaat, aangezien ze er zelf aan meewerken. Dit project
wordt in verschillende fases uitgevoerd.
2. In de technische school zal een computernetwerk worden aangelegd. Het Leerbedrijf Zebra
van het NOVA College in Hoofddorp voert dit project uit en gaat met een groepje van 4 á 5
Nederlandse leerlingen, onder begeleiding van twee docenten, naar Moldavië. Voor de
Nederlandse leerlingen is dit een leeropdracht in de vorm van een stage, waarmee zij zich
tegelijkertijd inzetten voor een ontwikkelingsland. Aan de Moldavische leerlingen wordt
gevraagd mee te helpen. De benodigde materialen worden in Nederland ingezameld.
De technische school in Moldavië stelt twee netwerkbeheerders aan. Deze worden opgeleid
om in de toekomst eventuele problemen in het netwerk op te lossen en alles goed werkend te
houden.
Voor gehandicapte kinderen zijn we opnieuw tweedehands rolstoelen aan het inzamelen en deze
worden - evenals vorig jaar - voorzien van nieuwe massieve banden. De bestrating in Moldavië is
erg slecht en hiermee voorkomen we veel problemen met lekke banden.
Wij zoeken nog donateurs die ons bij bovengenoemde projecten financieel willen ondersteunen.
Hartelijke groet, namens ons hele team vrijwilligers.
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