Stichting Holland-Moldova
Nieuwsbrief april 2019

Van het bestuur
2019 lijkt een jaar te worden waarin een aantal nieuwe dingen gaan ontstaan. Wij willen die graag
met u delen.

Tabita
In de nieuwsbrief van december 2018 hebben we u de nieuwe directeur, Thimotei (Tima) Grama
voorgesteld. In het eerste kwartaal van dit jaar heeft hij ons verrast met een aantal acties en
plannen, waar we u graag deelgenoot van maken. En wellicht ziet u mogelijkheden om hem bij die
plannen te steunen, bijvoorbeeld door een gerichte donatie.

Op de eerste foto ziet u de oude directeur Slavic (links) en de nieuwe directeur Tima (rechts) samen
met het voltallige personeel tijdens een nieuwjaarsbijeenkomst. De tweede foto is van een bezoek
van oogspecialisten en opticiens, die de bewoners van nieuwe brillen hebben voorzien en de derde
foto toont een groep specialisten (neuroloog, cardioloog, oogarts) die de bewoners hebben
onderzocht. Initiatieven die bijdragen aan een betere zorg voor de ouderen.
In juni zullen twee studenten van Saxion Hogeschool, samen met een verpleegkundige, een
werkbezoek brengen aan Tabita. Begeleid door Stichting Carmel Healthcare zullen zij een
inventarisatie maken van de situatie in Tabita op het gebied van zorg. Op basis van hun ervaringen
kunnen we gericht zoeken naar materialen en kennis om de zorg te verbeteren.
Voor de verbetering van het gebouw en de inventaris heeft Tima ook plannen opgesteld. Alle
kamers krijgen een opknapbeurt, alle bewoners een nachtkastje en de bovenverdieping wordt
geïsoleerd en van nieuwe (kunststof) kozijnen en ramen voorzien.
De kosten? De aanschaf van een nachtkastje kost €80 (nog .25 stuks nodig), het renoveren van een
kamer kost €150 (18 kamers), alle ramen op de bovenverdieping vervangen kost €1100 en voor de
overige bouwmaterialen is ca. €2000 nodig. Wij willen helpen dit mogelijk te maken, helpt u mee?
In september bestaat Tabita 20 jaar, dat gaat gevierd worden! Hoe en wanneer weten we nog niet,
maar houd onze website in de gaten.
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Kinderkamp/Dovenkamp (www.facebook.com/lagerivifania)
In de maanden juni, juli en augustus wordt voor honderden kinderen
een kamp georganiseerd op een prachtige locatie vlak buiten de stad
Balti. In overleg met de leiding is het mogelijk dat Nederlandse jongeren
als hulp-leiding aan deze kampen meedoen. Er is altijd Engelssprekende
leiding aanwezig, dus communicatie is mogelijk. Je betaalt zelf je reis
(bij het boeken van de vlucht kunnen we je helpen en vervoer van het
vliegveld naar het kamp organiseren wij) en dan €15 per dag voor
voedsel en onderdak. Interesse? Mail ons, vermeld de periode dat je
beschikbaar bent en wij gaan kijken of we het kunnen regelen.
De accommodatie voor gehandicapte kinderen is nog lang niet klaar. We zoeken nog fondsen om de
bouw door te laten gaan. Wilt u hier aan bijdragen, vermeld dan “Kinderkamp” bij uw gift.

Actie4Kids
Door bemiddeling van ons bestuur zullen dit voorjaar nog ongeveer 800
schoenendozen van Actie4Kids worden uitgedeeld in Moldavië. En
natuurlijk zouden we dat graag elk jaar kunnen doen. Wij gaan er bij de
organisatie voor pleiten, u kunt bijdragen door met uw school, kerk,
familie of ook als individu mee te doen. Zie verder www.actie4kids.nl.

Speciale reis in het najaar
Net als in 2018 gaat dit jaar in de herfstvakantie weer een groep uit Vierhouten en omgeving naar
Moldavië. Jij/u bent van harte welkom om deel te nemen aan deze groepsreis. Hieronder kort wat
informatie, wil jij/wilt u meer weten, mail met Henk van Vliet (henk@vanvlietvierhouten.nl).
Data:
Zaterdag 19 t/m zaterdag 26 oktober 2019
Groepsgrootte:
Maximaal 16
Transport:
Vliegen vanaf Schiphol
Werkzaamheden:
Schilderen, opruimen, kleine bouwactiviteiten, distributie voedsel, distributie
brandstof (steenkool), hulp in tuinen, brandhout hakken, (huishoudelijke)
hulp in Tabita, etc.
Kosten:
ca. €500 all-in
Projectgeld:
Liefst zo veel mogelijk, om voedsel, brandstof en (bouw)materialen te kopen
Kwalificaties:
Geen speciale vaardigheden nodig. Voor tolken wordt gezorgd.

