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Geachte lezer,
De kerstdagen zijn voorbij en het einde van het jaar 2010 komt in zicht. Een goed moment om even
stil te staan en terug te kijken. Wat hebben we weer veel kunnen doen voor de kinderen in Moldavië
om hun toekomst een klein beetje beter te maken.
De nieuwe boekensets - waar wij samen met u het geld voor bij elkaar hebben gebracht - lagen in
oktober gedrukt klaar bij onze partnerorganisatie Step by Step. De boekensets worden nu over het
hele land verspreid naar de kleuter- en basisscholen. Ook worden er workshops georganiseerd voor
ouders met jonge kinderen om hen te stimuleren met hun kinderen te gaan lezen. De hiervoor
opgeleide docenten namen met grote vreugde deze mooie boekensets in ontvangst. We hopen in de
komende jaren veel kinderen met dit project te bereiken, waardoor hun leerprestaties op school
zullen verbeteren. Op dit moment hebben kinderen - vooral op het platteland - een grote
leerachterstand ten opzichte van hun leeftijdgenoten in de steden. Ook in de toekomst zullen wij ons
blijven inzetten om meer boeken te laten drukken om het lezen te stimuleren en daardoor de
ontwikkeling van kinderen in Moldavië te bevorderen.

De boekensets
Voor gehandicapte kinderen hebben wij dit jaar 55 rolstoelen en andere hulpmiddelen naar Moldavië
gebracht. Het heeft veel kinderen nieuwe mogelijkheden gegeven, waardoor ze nu naar school
kunnen en hun toekomst er rooskleuriger uit gaat zien.

Ontvangen Rolstoelen
De acties voor een goede tweedehands rolstoelbus zijn inmiddels in volle gang. In Heemstede
hebben wij bij de H. Bavo Parochie weer een jaarlijkse collecte mogen houden en in Voorschoten
wordt dit project door de H. Laurentius en Moeder Gods Parochie een jaar lang ondersteund. Wij
hebben het volste vertrouwen dat deze rolstoelbus er volgend jaar gaat komen.

Samen met de Nederlandse Stichting Askimo hebben wij op de technische school in Chisinau het
sanitair in het woongebouw van de leerlingen kunnen verbeteren. Vorig jaar lieten wij u zien hoe
erbarmelijk deze toiletten eruit zagen en nu kunnen ze in één gebouw al van de nieuwe
voorzieningen gebruikmaken. De douches zijn helaas nog niet klaar, maar we gaan er alles aan doen
om dit zo spoedig mogelijk te realiseren.

Oude situatie

nieuwe situatie

Buiten al het schoolmeubilair, de schoolborden e.d. hebben we dit jaar 110 computers naar Moldavië
gebracht. De scholen zijn hier ongelofelijk blij mee. Op veel basisscholen kan nu een computerlokaal
worden ingericht en op de technische school in Chisinau wordt volgend jaar zelfs een heel
computernetwerk aangelegd. Dit wordt uitgevoerd in samenwerking met Nederlandse leerlingen van
het Nova College. De school in Moldavië kijkt hier met spanning naar uit.
In ons uitgebreide reisverslag vindt u verder alle informatie over de bezochte projecten.
Vol vertrouwen gaan we 2011 tegemoet en kijken er naar uit, om onze projecten in Moldavië met
uw hulp voort te zetten. De verbeteringen worden zichtbaar en wij kunnen niet anders zeggen, dan
dat de mensen zelf erg hard meewerken om hun eigen toekomst aan te pakken. Wij willen ze hierbij
graag blijven steunen.

Hartelijk dank voor uw hulp in het afgelopen jaar.
Wij wensen u een gezellige jaarwisseling
en alle goeds voor 2011!
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