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Geachte lezer,
Het is ons weer gelukt om 100 kuub aan goederen bij elkaar te krijgen. Een truck, volgeladen met
schoolmeubilair, schoolborden, computers, kleding, rolstoelen en andere hulpmiddelen is inmiddels
onderweg naar Moldavië. De warme jassen, schoenen en dekens zullen daar komende winter goed
van pas komen. Ons hele team is de afgelopen weken druk aan het inpakken geweest en op
woensdag 27 oktober was het dan zover. De vergunningen waren binnen en de vrachtwagen kon
worden geladen.
Verslag van het laden op 27 oktober
Om zeven uur ´s morgens staat de chauffeur van de truck al op ons te wachten bij het Texaco
tankstation langs de A9. Ik klim in de truck en rijd met de chauffeur mee naar onze opslag in
Heemskerk. Dat is een hele gewaarwording om in zo´n hoge truck te zitten en te zien hoe de
chauffeur hiermee manoeuvreert. De Gemeente Heemskerk heeft ons toestemming gegeven om te
parkeren op de parkeerplaats naast de supermarkt, zodat we met de goederen alleen de straat maar
hoeven over te steken. Alle buurtbewoners en de supermarkt hebben wij - een week van tevoren met een brief op de hoogte gesteld en de avond tevoren hebben we onze parkeerplaats al afgezet
met lint. Als we aankomen is het gehele parkeerterrein nog leeg en de chauffeur kan dus
gemakkelijk draaien en de truck op zijn plaats zetten. Dat is een goed begin van onze dag. Eerst
maar eens koffie drinken en dan gaan we aan de slag.

Het is altijd weer passen en meten,
om alles mee te kunnen nemen!
Vijftien vrijwilligers komen helpen met laden en de hele dag zijn zij met onze goederen in de weer.
Mijn collega´s en ik coördineren in de vrachtwagen en de opslag en zorgen dat alles in de juiste
volgorde wordt geladen. Het is een zware klus, maar gelukkig maken vele handen licht werk.
Diverse mensen komen langs om een praatje te maken en te informeren naar ons vrijwilligerswerk.
Ook krijgen we goederen aangeboden, maar die kunnen pas mee met een volgend transport. Wij
volgen nu precies onze laadlijst en daar mag niets meer bij, anders krijgen we problemen met de
douane in Moldavië.

Een vrouwelijke reporter van Radio Heemskerk stapt van haar fiets en informeert naar ons werk.
Zittend in de vrachtwagen vertel ik haar alles over onze transporten en de projecten in Moldavië.
Het interview wordt dezelfde dag nog uitgezonden. Halen we ook nog het plaatselijke nieuws!

Even pauze om een hapje te eten
en dan gaan we weer verder om deze klus te klaren
Om half vier kunnen we de deuren van de vrachtwagen eindelijk sluiten en nemen we afscheid van
de chauffeur. We zullen elkaar terugzien op maandag 1 november, als diezelfde deuren weer
opengaan in Moldavië.

Ons transport kan op weg naar Moldavië
Op zaterdag 30 oktober vlieg ik samen met Henk van Veldhoven en Rietje Oostendorp naar Moldavië
en zullen we bij het uitladen aanwezig zijn. Leerlingen van de plaatselijke technische school zullen
ons daar helpen met uitladen. Een deel van de goederen wordt diezelfde dag nog opgehaald door de
diverse organisaties. Zo gaan de rolstoelen en andere hulpmiddelen naar Speranţa, die de
gehandicapte kinderen begeleidt. Kleding, schoenen en speelgoed naar diverse kindertehuizen etc.
etc. Van tevoren hebben wij een distributielijst gemaakt en alle goederen van stickers voorzien. Dit
maakt het verdelen van de goederen overzichtelijk en gemakkelijk.
De distributie voor de basisscholen op het platteland wordt door onze partnerorganisatie Step by
Step geregeld. Van deze scholen krijgen we later foto´s en bedank e-mails toegestuurd.
In de rest van de week bezoeken wij onze projecten en maken afspraken voor het komende jaar.
Het persoonlijke contact - met de organisaties die wij steunen - maakt ons werk heel direct. Zij
voelen onze betrokkenheid en wij kunnen zelf zien dat er geleidelijk aan verbeteringen optreden en
dat onze hulp echt werkt.
Vanaf deze plaats willen wij alle donateurs en vrijwilligers bedanken voor hun medewerking aan dit
transport en voor de hulp bij onze projecten.
Hartelijke groet namens ons hele team.
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