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Met onze halfjaarlijkse nieuwsbrief willen wij u op de hoogte houden van onze werkzaamheden in
Moldavië – Transnistrië. In onze vorige brief heeft u kunnen lezen dat Beppy en Jasper, de pioniers van
onze stichting, het bestuur hebben verlaten. Het was even wennen, maar gelukkig kunnen wij voor advies
nog altijd bij hen terecht.
We hebben, met uw financiële hulp, weer enkele mooie dingen kunnen realiseren. Natuurlijk willen wij u
daar hartelijk voor danken.
Djana en haar dochtertje hoeven nu niet meer door de sneeuw en vrieskou naar het toilet. Met de hulp
van mensen uit haar omgeving, en uw financiële steun, is er in huis een toilet gebouwd.
De kinderpsychiatrie heeft geld ontvangen om
therapeutisch speelgoed te kopen, en de mannen in
het psychiatrisch ziekenhuis zijn voorzien van een
heuse urinaal in plaats van de plastic fles. Ook de
ziekenhuisapotheek wordt met hulp van de stichting
aangepast aan de eisen van deze tijd. Wij zijn zeer
benieuwd naar het resultaat en zullen u daar in onze
volgende nieuwsbrief over berichten.
Olympiada heeft van de stichting pootaardappels
gekregen die zij verder teelt, van de oogst kan ze zelf
eten en ook uitdelen. Verder kunnen de mensen in
haar kerkje weer meelezen door de geschonken brillen.
Martien op bezoek in de kinderpsychiatrie
Ook voor de komende winter hebben Benjamin en Olympiada, het bezorgen van de voedselpakketten op
zich genomen. De prijs van een pakket is nu € 8.‐. Om de lokale economie te steunen en transportkosten te
besparen, wordt alles ter plaatse gekocht. Zoals u van ons gewend bent, laten wij met Kerstmis iets extra’s
in het pakket doen. Wij weten uit ervaring dat de mensen ontzettend blij en dankbaar zijn voor deze hulp.
Ook wij zijn dankbaar voor uw hulp en steun hoe klein of groot ook, elk bedrag blijft welkom. Zonder uw
hulp kunnen wij niet helpen.
Gelukkig heeft u het afgelopen half jaar laten zien mee te leven met de mensen in Transnistrië. Zoals de
mevrouw die bij gelegenheid van haar 90e verjaardag geen cadeaus maar geld vroeg t.b.v onze stichting.
Kiwanisclub Dommelland die € 1000.‐ ter beschikking stelde om 15 kinderen uit een tehuis, zonder familie
waar ze op terug kunnen vallen, te voorzien van sportkleding en sportartikelen. Onze vaste donateurs, de
fooienpotjes, mensen die eenmalig een bedrag hebben gestort, kinderen en bestuursleden die op
vlooienmarkten hebben gestaan, allemaal initiatieven die het mogelijk maken om te blijven helpen.
Wij hopen ook nu weer op uw steun te mogen rekenen!
Wij wensen u alle goeds, Gezegende Kerstmis en een gezond 2013.
Astrid, Ilse, Jan, Martien, Toos
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