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Beste mensen,
Na 13 jaar werkzaam geweest te zijn als vrijwillige hulpverleners, eerst in Boekarest, Roemenië en daarna in
Moldavië – Transnistrië, gaan wij, Jasper en Beppy van de Paal, er mee stoppen. Wij willen iedereen
hartelijk danken voor de financiële steun die wij gedurende al deze jaren van u mochten ontvangen.
Met uw hulp hebben wij daar veel goed werk kunnen doen. Ook danken wij Toos Linsen voor de fijne
samenwerking gedurende al deze jaren en voor haar PR‐werkzaamheden zodat wij veel weeskinderen,
bejaarde en invalide mensen hebben kunnen helpen. Wij stoppen er wel mee, maar enkele zeer
enthousiaste vrienden die voor de Stichting al actief zijn, zetten de werkzaamheden voort.
Toos Linsen, Astrid Baltussen, Martien Coolen, Jan van der Sanden en Ilse Verspeek wensen wij veel succes
met het voortzetten van de Stichting Hulp – Moldavië ‐ Transnistrië. Wij kunnen terug kijken op ’n zinvolle
periode in ons leven.
Hartelijke groeten,
Jasper en Beppy van de Paal.

Wij willen Jasper en Beppy heel hartelijk danken voor hun belangeloze inzet al die jaren en hopen in
Moldavië – Transnistrië voort te zetten wat zij begonnen zijn.
Eind maart hebben wij weer een bezoek gebracht aan onze projecten. Nicolai, die met onze financiële hulp
een hartoperatie heeft ondergaan, was tot onze verrassing niet meer in het kindertehuis, maar met zijn
broer en zus terug naar zijn moeder. Laten we hopen dat het goed met hen blijft gaan. De directeur
verzekerde ons dat er van regeringswege toezicht wordt gehouden. Het beleid is er op gericht om zoveel
mogelijk kinderen vanuit de tehuizen weer bij familie onder te brengen.
Vanja, ons hazenlip patiëntje, was nog
wel in het tehuis, schuchter als altijd
kwam hij ons begroeten en een
cadeautje in ontvangst nemen. Het
was fijn om te zien dat hij daarna druk
pratend met zijn vriendje en gebarend
naar ons, terug ging naar zijn klas.
Kunt u zich voorstellen hoe het voor
hem is om mensen uit een ver
vreemd land te ontmoeten die naar je
omkijken? De vorig jaar geschonken
boompjes werden door de directeur
trots getoond, hij was enthousiast dat
ze allemaal waren aangeslagen.
toilet in het kindertehuis

Wij proberen te helpen met de dingen waar zij zelf niet aan toekomen. Ook nu kwamen er diverse vragen
om hulp zoals: een rolstoel en kinderbedje omdat een psychiatrisch patiëntje noodgedwongen dag en
nacht in een campingbedje ligt, sportkleding voor 15 kinderen die geen familie hebben om op terug te
vallen en sportmiddelen. De directeur van de mannenpsychiatrie vroeg om urinalen ter vervanging van de
frisdrankflessen en hulp bij het betegelen van de eetzaal.
Olympiada heeft hulp gekregen bij het bezorgen van de voedselpakketten en een jonge verpleegkundige,
die een kleine verpleegpost heeft in de dorpen, helpt haar . Ook deze post proberen wij te helpen met een
bloeddrukmeter en materiaal om te prikken bij diabetespatiënten.
Zomaar een greep uit de hulpvragen, na het ontvangen van een begroting gaan wij bekijken aan welke
vragen wij, samen met uw hulp, kunnen voldoen.
Wij willen u allen heel hartelijk danken voor uw steun, speciaal de kinderen die op de meimarkt in Waalre
hun speelgoed hebben verkocht voor de kinderen in Moldavië – Transnistrië. Geweldig!
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