STICHTING HELPING HAND MOLDAVIA
November 2009
Geachte lezer,
Ons transport ligt al weer enige weken achter ons en is zeer goed verlopen. De goederen zijn dit keer
verdeeld tussen de Step by Step scholen en de organisatie Speranţa, die zich inzet voor gehandicapte
kinderen. Door middel van onze hulp kunnen zij kinderen betere ondersteuning bieden, zowel op school als
in de thuissituatie. We hadden dit keer niet alleen veel schoolmaterialen en meubilair bij ons, maar ook 20
kinderrolstoelen en 7 rolstoelen voor volwassenen. Het was echter zoveel, dat Speranţa een probleem had
om alles op te slaan. Ze hebben - zo snel mogelijk - een open dag georganiseerd, waarbij ouders van
gehandicapte kinderen een kijkje konden komen nemen. Vele gezinnen hebben d.m.v. deze goederen hun
situatie kunnen verbeteren. Namens de ontvangers, willen wij alle donateurs hartelijk bedanken voor hun
bijdrage hieraan.

Het krijgen van een rolstoel verandert een leven ingrijpend!

Boekenproject in samenwerking met
In september ontvingen wij van een fonds in Den Haag een grote donatie voor ons boekenproject, waardoor
het beoogde bedrag van € 25.000,-- werd bereikt. Per 1 november staat de teller zelfs al op € 27.835,--. Bij
NCDO is inmiddels het verzoek tot uitbetaling van de subsidie ingediend. In oktober hebben wij - tijdens ons
bezoek aan Moldavië - het boekenproject symbolisch gestart met de schenking van een beeld. Dit beeld is
gemaakt van klei en geeft uitdrukking aan onze verbondenheid met elkaar. Het zal in Moldavië als logo
worden gebruikt voor dit project.

Samen dragen wij de kinderen naar een betere toekomst!
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Terug in Nederland ontvingen wij bericht van het tijdschrift Margriet, dat onze stichting met dit project is
uitgekozen voor de actie Betere Wereld. Dit betekent een kort interview in het dubbeldikke kerstnummer van
Margriet in week 51, een jaar lang een weblog op hun internetsite, een uitgebreid interview in 2010 en een
bedrag van 1000 euro voor ons boekenproject, zie www.margriet.nl/hartenvrouwen
Al deze goede berichten geven toch wel aanleiding tot grote blijdschap bij ons team en wij zijn er trots op,
dat wij dit samen met u bereikt hebben!

Afgelopen jaar kregen wij tijdelijk onderdak voor opslag van onze goederen in een gebouw van het ROC in
Leiden. Dit bood ons de mogelijkheid om goederen in te zamelen en een transport te realiseren. Eind
september hebben wij deze ruimte weer verlaten, aangezien dit gebouw overging in andere handen. Wij zijn
het ROC zeer dankbaar voor de geboden mogelijkheid. Sinds kort hebben wij nieuwe gratis opslagruimte
gevonden - tot eind 2010 - in de gemeente Heemskerk, zodat ook een nieuw transport voor volgend jaar
kan worden voorbereid.
Foto’s van ons laatste transport en het reisverslag vindt u binnenkort op onze website. Heeft u geen
beschikking over internet, dan sturen wij het reisverslag graag aan u op. (secretariaat 071 - 521 49 32)
Vriendelijke groet, namens ons hele team vrijwilligers.
Elly Spiekerman
Secretaris
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