
  

  

Beleidsplan 2020/2021 Stichting Hulp Moldavië – Transnistrië

De werkzaamheden die de stichting voornemens is uit te voeren in de jaren 
2020-2021

Wij willen het verstrekken van een maandelijks voedselpakket aan 65 gezinnen 
in de dorpen Bichok en Novovladimirovka voortzetten.
Ook willen wij blijven helpen bij het verstrekken van medicijnen, indien deze 
niet betaald kunnen worden door de mensen zelf, financiële hulp bij dokter of 
ziekenhuisbezoek. Evenals het verstrekken van incontinentiematerialen.
Het ondersteunen van een kleine verpleegpost en een verpleegkundige die de 
meest zwakken en behoeftigen verpleging en ondersteuning biedt, willen wij 
ook de komende jaren voortzetten.
Het verstrekken van zaai en pootgoed, hout en flessengas voor verwarming en 
het bereiden van eten, hebben onze aandacht.
Evenzo kleine noodzakelijke reparaties aan de huizen, denk hierbij aan wind en 
regendicht maken, vernieuwen of repareren van verwarmingsbronnen enz. dit 
alleen indien de bewoner zelf niet in staat is deze kosten voor zijn of haar 
rekening te nemen.

Ook de basisschool willen wij blijven ondersteunen bij de aanschaf van speel en
leermiddelen en het doen van kleine reparaties.
Momenteel betalen wij voor 13 kinderen het schoolgeld en de aanschaf van 
een schooluniform.

Ook de komende jaren kan het internaat in Bender en het psychiatrisch 
ziekenhuis in Tiraspol, rekenen op onze ondersteuning.

Drie gezinnen in de stad Tiraspol krijgen een maandelijkse ondersteuning in 
natura.



De wijze van verwerving van geldmiddelen
Via het 2x per jaar verzenden van een nieuwsbrief. Het houden van 
presentaties, een jaarlijks terugkerende kerkdeur collecte en het ondersteunen 
van particuliere initiatieven.
Ook via website en Facebook brengen wij de stichting onder de aandacht.

Het beheer van het vermogen
Het vermogen is ondergebracht bij Rabobank De Kempen.

De besteding van het vermogen
Het vermogen wordt besteed aan de projecten in Moldavië Transnistrië.
Het bestuur verlangt geen onkostenvergoeding.

Stichting Hulp Moldavië Transnistrië heeft een ANBI-status 
onder nummer: 8219.83.520

Website SHMT https://hulp-moldavie-transnistrie.nl


