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Geachte lezer,
Afgelopen maart is onze vrijwilliger Henk van Veldhoven twee weken in Moldavië geweest om ons
bedjesproject te begeleiden bij een Technische school in de hoofdstad Chisinau. Hij heeft dit bed zelf
ontworpen samen met het ROC in Leiden, waar Henk vóór zijn pensioen docent meubelmaken is
geweest. Tot voor kort werd dit bed door leerlingen van het ROC vervaardigd in een leer/werkproject.
Zeven sets van drie bedjes zijn totaal in Nederland gemaakt en samen met matrassen naar Moldavië
getransporteerd.
Tijdens ons bezoek aan Moldavië - afgelopen augustus 2008 - vonden we een houthandel die MDFplaten kan leveren. De technische school in Chisinau was bereid om onder begeleiding van Henk dit
project te starten en te leren omgaan met dit - voor hen onbekende - materiaal. Henk werd uitgezonden
door PUM (als Nederlands Senior Expert) en heeft ter plaatse de docenten en leerlingen advies en
begeleiding gegeven. Verder heeft hij de school geïnformeerd over geschikte computerprogramma’s, die
bij de lessen gebruikt kunnen worden en adviezen gegeven over andere onderwijszaken. Tijdens deze
periode van twee weken zijn zes sets van drie bedjes gemaakt. Het bezoek werd afgesloten met de
overhandiging van de bedjes aan een kinderdagverblijf annex kleuterschool. Ze waren ontroerd en
dankbaar voor de hulp uit Nederland. Bij deze willen wij alle donateurs, het ROC Leiden en PUM heel
hartelijk bedanken voor hun bijdragen hieraan. Dit project zal nu verder in Moldavië worden vervolgd,
met voorlopig nog financiële steun vanuit Nederland. In het najaar 2009 zal Henk teruggaan om te
kijken hoe dit project verder verloopt en om te vernemen wat ze met zijn adviezen hebben gedaan. Wij
houden u uiteraard op de hoogte van de verdere ontwikkelingen.

Het maken van de schuifbedjes in Moldavië

De overdracht van de bedjes door Henk van Veldhoven aan het Hoofd van de school
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Boekenproject in samenwerking met
Op 14 april 2009 hebben wij van de NCDO (Nationale Commissie voor Internationale Samenwerking en
Duurzame Ontwikkeling) een beschikking voor de subsidieverlening ontvangen. Dit was voor ons een
bijzonder moment en wij zijn trots op het feit dat we hiervoor in aanmerking komen.
Het betekent dat wij zelf 25.000 euro voor dit project bij elkaar moeten brengen en dat de NCDO iedere
euro die binnenkomt verdubbelt. Op dit moment hebben wij 14.698 euro bij elkaar gebracht. Het
komend jaar zullen wij voor dit boekenproject nog verschillende acties gaan voeren. Wij hopen op uw
hulp hierbij, want wij kunnen het natuurlijk niet alleen.

Samen lezen,
op weg naar een betere toekomst!
Onze partnerorganisatie in Moldavië, Step by step, gaat nu de komende maanden beginnen met de
uitvoering van dit project. Gestart wordt met het instrueren van docenten en het opleiden van 120
medewerkers. Deze medewerkers gaan daarna het land in, om gezinnen met jonge kinderen bewust te
maken van het belang van samen lezen. De leer/leesboeken gaan hierbij een belangrijke rol spelen.
Ook goed nieuws i.v.m. het opslaan van goederen. We hebben tijdelijke opslagruimte gevonden,
hetgeen betekent dat wij een transport kunnen plannen voor het najaar. Wij zijn hier erg blij mee.
Voor permanente opslagruimte in de regio zijn wij nog steeds op zoek, dus mocht u iets voor ons weten
dan horen wij dit graag.
Elly Spiekerman
Secretaris
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