Nieuwsbrief oktober 2016
Geachte lezer,
Na het transport in maart hebben we veel goederen ontvangen, genoeg om weer een volle
truck naar Moldavië te sturen.
Op 13 oktober gaan we laden en we verwachten dat we op 18 of 19 oktober kunnen
uitladen.
De distributie- en paklijsten zijn naar onze contactpersoon in Moldavië gemaild voor de
benodigde vergunningen van de ministeries en de douane.
Ook ditmaal gaan goederen naar scholen en organisaties waar we al enkele jaren mee
samenwerken en er zijn twee nieuwe organisaties die voor het eerst onze hulpgoederen
krijgen.
Een lyceum krijgt 15 computers voor een leslokaal. Heel veel dank hiervoor is verschuldigd
aan Leerbedrijf Zebra van het Nova College Hoofddorp.
Een basisschool krijgt speelgoed en 35 schooltafeltjes en -stoeltjes. We hebben dit schoolmeubilair gekregen van een basisschool in Haarlem, die overstapte op nieuw meubilair. Het ‘oude’
meubilair is nog goed bruikbaar en wij bedanken de school er hartelijk voor. Wij en ook de school in
Moldavië zijn er erg blij mee.

De kleding die we aan scholen geven gaat naar de gezinnen van arme leerlingen (docenten
zijn goed op de hoogte van de thuissituatie van de leerlingen). De scholen geven ook kleding
aan de ouderen die in de omgeving van de school wonen.
Voor het internaat van een van de scholen hebben we bedden, matrassen, dekens en
dekbedden. In het internaat wonen ook enkele wezen. De school krijgt voor de wezen een
kleine vergoeding, te weinig voor hun onderhoud. Onze kleding en dekens zijn dan ook erg
welkom. Als deze wezen aan het eind van hun studie de school verlaten krijgen ze uit onze
goederen, handdoeken, lakens, dekens en huishoudelijke artikelen mee.
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Kleding, textiel, dekens en rollators gaan naar een veteranenorganisatie die het verdeelt
onder oud-militairen, weduwen en andere hulpbehoevenden in het district.
Voor een gehandicapten-organisatie hebben we kleding, rolstoelen, rollators, douchestoelen en andere hulpmiddelen.

Deze sportrolstoelen zijn bestemd voor twee fanatieke sporters.
Twee nieuwe aanvragen komen van een revalidatiecentrum en een instituut voor blinden en
slechtzienden.
Het revalidatiecentrum krijgt een ziekenhuisbed, een tillift, rollators en hulpmiddelen voor
de patiënten.
Het blindeninstituut krijgt voornamelijk kleding en voor de kinderen educatief speelgoed.

In het vorige transport hadden we 2 verrijdbare en in hoogte verstelbare, aangepaste
stoelen met eet-werkblad, (zie foto). Die zijn gegaan naar een gehandicapten-organisatie
waar ze erg blij mee waren. Ditmaal hebben we wéér zo’n aangepaste stoel voor deze
organisatie.
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We willen alle donateurs hartelijk bedanken voor hun steun, want zonder geldelijke
bijdragen zou het niet mogelijk geweest zijn om twee transporten te bekostigen dit jaar.
Namens het bestuur,
Henk van Veldhoven, voorzitter.
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