STICHTING HELPING HAND MOLDAVIA
Januari 2010
Geachte lezer,
Het jaar 2010 is al weer met goed nieuws begonnen. In december heeft de Fortgensschool
uit Voorschoten, tijdens de kerstviering, een collecte voor ons rolstoelenproject gehouden.
De geweldige opbrengst van bijna 650 euro zal worden gebruikt om tweedehands
kinderrolstoelen - die in zeer goede staat zijn - van nieuwe permanente banden te
voorzien. In Moldavië zijn reservebanden niet verkrijgbaar; ze hebben dus een groot
probleem als banden kapot gaan. Permanente banden blijven altijd op spanning en kunnen
niet lek raken; dit geeft veel voordelen. Fortgensschool hartelijk dank voor jullie hulp!!

Kerstviering Fortgensschool Voorschoten
December 2009
Op 6 januari kwamen we met 12 stichtingen bij elkaar, die allemaal projecten in Moldavië
ondersteunen. We wilden elkaar graag leren kennen, de opgedane kennis over Moldavië
met elkaar delen en kijken hoe we met elkaar nog effectiever kunnen zijn. Het was
geweldig om te horen, wat er in de afgelopen jaren al tot stand is gebracht.
Alle projecten dragen - op hun eigen wijze - bij aan verbetering van de leefomstandigheden
in Moldavië. We zijn er nog lang niet, maar kleine veranderingen worden al zichtbaar.
Kennisoverdracht speelt hierbij een belangrijke rol, zowel in Moldavië als in Nederland.
Deze eerste bijeenkomst van stichtingen was voor ons allemaal een goed begin van het
nieuwe jaar en zal zeker een vervolg krijgen!
Onze partnerorganisatie Step by Step vierde deze maand haar 15-jarig bestaan met een
Nationale Conferentie. Uit het hele land kwamen vertegenwoordigers van de Step by Step
scholen bij elkaar en keken samen terug op de afgelopen jaren. Ze hebben alle reden om
trots te zijn op de bereikte resultaten. Vooral in de grotere steden zijn op de scholen al veel
dingen verbeterd. Het onderwijs is gemoderniseerd en aangepast. Voorheen stonden de
docenten centraal, maar in het nieuwe democratische onderwijs draait alles om de
kinderen en worden ook de ouders steeds meer bij het onderwijs betrokken. Een goede

ontwikkeling, die na 15 jaar zijn vruchten begint af te werpen. Helaas geldt dat niet voor
alle scholen op het platteland. Daar blijven kinderen nog erg achter in hun ontwikkeling en
het zal veel tijd en inspanning vergen om ook op die scholen dezelfde resultaten te
bereiken.

Nationale Conferentie in Moldavië
We hopen, met de inzet van het Step by Step team en onze ondersteunende hulp, hier in
de komende jaren aan te kunnen werken. In een arm land blijft het altijd roeien met de
riemen die je hebt en buitenlandse hulp is daarom zeer welkom. Wij proberen te investeren
in duurzame projecten, die de zelfredzaamheid bevorderen. Een voorbeeld hiervan is het
boekenproject, dat met onze hulp en subsidie van ontwikkelingssamenwerking wordt
gerealiseerd. Het drukken van de materialen en boeken vindt plaats in Moldavië; dit
stimuleert de plaatselijke economie. De docenten worden door plaatselijke deskundigen
opgeleid, in hun eigen land en hun eigen taal. De verspreiding van de kennis en materialen
gaat daarna het hele land door. De effecten hiervan zullen hopelijk als een sneeuwbal
doorrollen en steeds groter worden. De kinderen zijn zeer leergierig en met de juiste hulp
komen ze stap voor stap een stukje verder.

Met vereende krachten blijven wij ons - ook in 2010 - inzetten voor Moldavië. Wij houden u
via de nieuwsbrieven op de hoogte van onze acties en hopen op uw steun bij onze
projecten.
Hartelijke groet, namens ons hele team vrijwilligers
Elly Spiekerman
Secretaris

