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Geachte lezer,
In deze nieuwsbrief vindt u wat er dit jaar in Nederland en Moldavië weer is bereikt met uw giften en
donaties.
Na het transport in oktober 2014 hebben we al snel véél kleding en andere goederen ontvangen.
Daarom hebben we besloten om vóór de zomervakantie al een vrachtwagen te sturen. Donderdag 4
juni hebben we deze vrachtwagen geladen. De wagen (inhoud 100 kuub), was tot de nok toe vol, er
kon niets meer bij.
Het reisverslag staat op onze website. www.helpinghandmoldavia.nl/pdf/Reisverslag_2015.pdf
Ook op de website is een filmpje te zien over het uitladen bij de technische school in Chisinau.

De vrijwilligers met de pastor die de truck en het transport de reiszegen heeft meegegeven.
In deze technische school in Chisinau heeft een aannemer in de schoolvakantie 4 toiletruimtes
gerenoveerd. Docenten en leerlingen van de school hebben zelf de scheidingswanden en deuren
gemaakt. Dankzij de giften van enkele donateurs hebben we dit kunnen realiseren!

We kregen te horen dat we vóór december onze tijdelijke opslagruimte moesten verlaten, maar we
hebben weer een tijdelijke opslagruimte in Voorschoten teruggekregen. Eind september zijn we daar
al naar toe verhuisd. Dank aan de vrijwilligers die hierbij zo goed geholpen hebben!

200 volle dozen zijn verhuisd
Na het transport moesten we een andere organisatie in Moldavië zoeken die het papierwerk voor
ons transport kan verzorgen. Dit gaat o.a. over de vergunningen van het ministerie en de douane.
Uiteindelijk hebben we de veteranenorganisatie bereid gevonden om dit voor ons te regelen.
In het transport van juni hadden we 600 dozen met kleding en textiel.
Afgelopen maanden hebben we veel kleding ontvangen. Op het ogenblik hebben we 430 ingepakte
dozen en 22 matrassen. Aan het eind van de winter zullen we zeker meer dan 600 ingepakte dozen
hebben.
Vanuit Moldavië krijgen we regelmatig speciale verzoeken. Een rolstoel voor een invalide man. Een
basisschool vraagt 12 computers. Een lyceum heeft gevraagd om 30 schooltafeltjes en stoelen.

Scootmobiel die gaat naar een invalide oud-militair.
In het voorjaar zullen we voldoende goederen hebben voor een volle vrachtwagen. We verwachten
dat we in het najaar een tweede transport kunnen sturen, we vragen aan sponsors om het tweede
transport te financieren.

We werken met een klein team, we kunnen nog vrijwilligers gebruiken voor hand en spandiensten.
Verder zoeken we vrijwilligers voor ons secretariaat en sponsorwerving.

Hartelijk dank voor uw steun aan onze projecten.

Namens ons team en alle ontvangers in Moldavië wensen wij u:
EEN GEZOND EN GELUKKIG 2016!
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