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Door	  de	  gebeurtenissen	  in	  buurland	  Oekraïne,	  nam	  ook	  de	  onrust	  onder	  de	  bevolking	  van	  
Transnistrië	  toe.	  De	  prijzen	  stegen	  en	  de	  Roebel	  daalde	  in	  waarde.	  
	  
Het	  bestuur	  kwam	  4x	  voor	  vergadering	  bijeen.	  
Wij	  mochten	  de	  heer	  Adri	  Zeegers	  als	  nieuw	  bestuurslid	  begroeten.	  
	  
Werkbezoek	  
Van	  30	  maart	  t/m	  5	  april	  2014	  werd	  een	  bezoek	  gebracht	  aan	  Transnistrië	  en	  werden	  alle	  
door	  de	  stichting	  financieel	  ondersteunde	  projecten	  gecontroleerd.	  
Er	  werden	  gesprekken	  gevoerd	  met	  de	  helpers	  ter	  plaatse,	  dit	  resulteerde	  in	  het	  aantrekken	  
van	  een	  verpleegkundige.	  
Zij	  bezoekt	  en	  verzorgt	  de	  meest	  behoeftige	  mensen	  in	  de	  dorpen	  Bichok	  en	  
Novovladimirokov.	  
In	  de	  maand	  november	  van	  het	  jaar	  2013	  werd	  weer	  begonnen	  met	  het	  uitdelen	  van	  
voedselpakketten	  door	  onze	  helpers	  ter	  plaatse.	  
Deze	  uitdeling	  ging	  door	  tot	  en	  met	  de	  maand	  april.	  
In	  de	  maand	  december	  konden	  wij	  diverse	  mensen	  voorzien	  van	  dekens,	  matrassen	  en	  
nachtkleding.	  
Met	  Kerstmis	  kregen	  de	  mensen	  een	  speciaal	  kerstpakket.	  
Wij	  hebben	  de	  school	  van	  het	  kindertehuis	  Glinoyskaya	  financieel	  kunnen	  ondersteunen	  bij	  
de	  organisatie	  van	  een	  feest	  ter	  gelegenheid	  van	  het	  50	  jarig	  bestaan.	  
Het	  kindertehuis	  	  in	  Bender	  en	  psychiatrisch	  ziekenhuis	  in	  Tiraspol	  konden	  ook	  dit	  jaar	  op	  
onze	  steun	  rekenen.	  
De	  basisschool	  in	  Bychok	  hebben	  wij	  geholpen	  met	  hun	  verdere	  renovatie.	  
	  
Fondsenwerving	  
Evenals	  voorgaande	  jaren	  hebben	  wij	  2x	  een	  Nieuwsbrief	  verspreid.	  
Verder	  werden	  deze	  brieven	  weer	  op	  diverse	  plaatsen	  ter	  informatie	  neergelegd.	  
In	  de	  kerk	  Onze	  lieve	  Vrouw	  Presentatie	  te	  Aalst	  mochten	  wij	  van	  het	  Parochieel	  Missie	  
comité	  wederom	  een	  hoek	  inrichten	  om	  ons	  project	  te	  presenteren.	  
Op	  3	  januari	  heeft	  Sport	  en	  Dance	  Studio	  La	  Toja	  een	  uitvoering	  gegeven,	  waarbij	  een	  
collecte	  werd	  gehouden	  voor	  Transnistrië.	  	  
La	  Toja	  heeft	  een	  folder	  over	  onze	  werkzaamheden	  laten	  ontwerpen	  en	  deze	  gesponsord.	  
Een	  gymclub	  voor	  ouderen	  te	  Aalst	  hield	  een	  collecte	  onder	  haar	  leden	  evenals	  de	  Kring	  
Eindhoven	  van	  de	  KVO	  tijdens	  hun	  jaarlijkse	  bedevaart	  naar	  Meerveldhoven.	  
In	  maart	  werd	  een	  interview	  met	  de	  secretaris	  geplaatst	  in	  het	  kerkblad	  van	  de	  Parochie	  
H.Willibrord.	  Bestuursleden	  hebben	  wederom	  op	  vlooienmarkten	  gestaan.	  
Verder	  werden	  er	  kleinere	  initiatieven	  door	  particulieren	  ten	  uitvoer	  gebracht.	  
	  
Het	  was	  een	  vruchtbaar	  jaar	  voor	  de	  Stichting	  Hulp	  Moldavië-‐Transnistrië.	  	  
Met	  de	  steun	  van	  onze	  sponsoren,	  die	  wij	  zeer	  dankbaar	  zijn,	  hopen	  wij	  deze	  hulp	  te	  kunnen	  
voortzetten.	  
	  
Waalre,	  januari	  2015.	  
	  
Toos	  Linsen	  –	  Rijk,	  secretaris.	  
	  



	  


