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Van het bestuur 
Bij de start van een nieuw kalenderjaar hoort natuurlijk ook een nieuwjaarswens van het bestuur 
Stichting Holland Moldova. Wij wensen iedereen heel veel moois en goeds voor 2018. Daarnaast willen 
wij iedereen hartelijk bedanken voor de financiële bijdrage of de getoonde betrokkenheid bij onze 
projecten.  

Tabita 
In de nieuwsbrief van oktober 2017 hebben wij u geïnformeerd over het ongeval 
van Zina. Helaas bereikte ons het droevige bericht dat Zina op 18 oktober 2017 is 
overleden. Tijdens de revalidatie bij haar zuster heeft Zina opnieuw een beroerte 
gehad en is in het ziekenhuis overleden. Zij zal voor altijd in onze herinnering 
blijven.  
 
Tijdens het bezoek van onze bestuursleden Jan te Sligte en Henk van Vliet in november is er gesproken 
met het bestuur van Tabita over de voortgang. Besloten is dat Slavic, de oude directeur, waarneemt tot 
aan de zomervakantie. Ondertussen zal gezocht worden naar een nieuwe directeur. 
 
Het dak van Tabita is nu helemaal af, inclusief de goten. Momenteel is er voldoende voedsel en hout op 
voorraad. De 5 extra kamers die door een Duitse organisatie zijn gebouwd worden nu ook gebruikt. Op 
dit moment herbergt Tabita 45 cliënten. 
Door uw bijdrage hebben wij de salarissen van het personeel iets kunnen verhogen. 

Kinderkamp/Dovenkamp 
Jan te Sligte en Henk van Vliet  zijn ook in de gelegenheid geweest een bezoek te brengen aan het 
Kinderkamp. Immers ieder jaar loopt Ina Bouwman de vierdaagse en gaat het sponsorgeld naar het 
Dovenkamp. Het is een echt professioneel kamp dat bezet is van juni tot en met eind augustus. Kinderen, 
maar ook gezinnen, tieners en doven/slechthorenden, hebben daar een heerlijke en onbezorgde week. 

Speciale reis in het najaar 
Vanuit de kerk in Vierhouten is er een plan op gevat om komende 
herfstvakantie met een groep enthousiaste mensen naar Moldavië te 
gaan om daar hand en span diensten te verlenen aan bewoners die 
het goed kunnen gebruiken. De werkzaamheden zullen voornamelijk 
bestaan uit het assisteren bij het voorbereiden op de winter: kleine 
bouwprojectjes, inkoop en uitdelen van voedsel, kleding en 
brandstof.   
 



Mocht u interesse hebben om deel te nemen aan deze reis, of als u zelf een ander idee 
(periode/werkzaamheden/locatie) heeft,  dan kunt u contact opnemen met Henk van Vliet, 
henk@vanvlietvierhouten.nl 
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