Jaaruerclag ouer 2011L
Het afgelopen jaarwas een bijzonder jaar.
De pioniers van de SUóting Hulp Motdavië Transnisffë hebben, om redenen van leeftíjd en
emigratie naar Nooruregen, het bestuur verlaten en zich niet meer herkiesbaar gesteld. Martien
C.oolen als voonitter en Astrid Baltussen als penningmeester, hebben de plaatsen van Jasper van de
Paalen Beppyvan de Paal-Gijsbers, ingenomen.
Beppy van de Paal - Gijsbers, Martíen C.oolen en Toos Linsen - Rijk hebben in maart de projecten in
Moldavië Transnístrië bezocht. llelaas kon Jasper wegens ziekte niet mee en was het voor Beppy
haar afscheid van de mensen in TransniEtriË.
De armoede in de dorpen blUft onverminderd groot wi.f zijn dan ook doorgegaan met het bezorgen
van voedselpakketten onder 60 van de allerarmste gezinnen. Voorlopig zullen wiJ dat ook, indien de

doen.

toestand nietverbeteÉ, bliiven
@.
ln de klndertehuizen is enige verandering in het belijd zichtbaar: kinderen worden indien mogeliJk bij
de ouder/ouders of Íamilie terug geplaatrt. Het aantal kinderen in de tehuizen neemt hierdoor af.
Maar ook hier blffi hulp, ondank de veranderingen, nog staeds nodig. Het budget wat de
directeuren van regeringsurrège ontvangën is dermate klein, dat zíJ niet toekomen aan het
noodzakelíjk onderhoud van de gebouwen of iets extras voor de kinderen. Hierbij wil de stichting
behulpzaam zijn en blijven.

ln 2012 hebben er diverse activiteiten plaats gevonden als fondsenwerving:
o Contact werd gezocht met de Kiwanisclub Dommelland
r Bestuursleden en kinderen hebbert op diverse vlooienmarkten gestaan om spullen te
verkopen
o Nieuwsbrieven werden per post en email verspreid en op diverse plekken ter lezing gelegd
r In de Kerkwijzer, het blad van de R.K. Kerk in Aalst, werd een artikelgeplaatst over de
stichting
r We hebben ten behoeve van de Vastenactie een presentatie mogen geven over de stichting
wat een mooi financieel resultaat heeftopgeleverd
r Door diverse bronnen werd mcn op onze websÍte geattendeerd
r Sponsoren werden persoonlijk bezodrt
r ln persoonlÍjke gesprekken werden mensen op de stichting attent gemaakt
r Bestuursleden hebben een bijeenkomst bezocht om nog meer inziótte kr'rjgen in de "Geef

W€f
ln de toekomst willen wiJ, indien de financiën het toelaten, nog meer hulp bieden aan individuele
gezinnen en aan de tehuizen. Ook het ondersteunen van een kleine verpleegpost in de dorpen hee*
onze aandad[ Het uitdelen van de voedselpakketten heeft onze prioriteit.

&rdanks de economische crisis, kunnen wij terug zien op een goed jaar.
Waalre, 31 december 2012.
Toos Linsen
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Rijk, secretarÍs.

