Verslag over het jaar 2015
Het bestuur kwam in 2015 4 x voor vergadering bijeen.
In januari nam Ilse afscheid in verband met haar verblijf in Amerika en de ongewisse datum van
terugkeer naar Nederland.
Wij hebben dit jaar intensief gecorrespondeerd met MAX maakt mogelijk, helaas konden wij niet
voldoen aan hun verzoek tot het maken van filmopnames in Transnistrië. De regering aldaar staat
niet open voor dergelijke initiatieven.

Activiteiten
In april bezochten Astrid, Marola en Toos de diverse projecten in Transnistrië.
Zij hadden gesprekken met Galya de verpleegkundige en onze vrijwilligers ter plaatse, gingen mee
met het bezorgen van de voedselpakketten en hadden een ontmoeting met de ontvangers.
Het bestuur heeft weer op diverse vlooienmarkten 2e hands spullen ter verkoop aangeboden en
promotie materiaal uitgereikt.
Er heeft een interview in de Uitstraling gestaan.
Twee maal werd dit jaar de Nieuwsbrief verspreid en op diverse plekken ter lezing gelegd.
In de R.K. kerk mochten wij wederom gebruik maken van de missiehoek ter promotie van ons
project.
In de meimaand mochten wij bij de bedevaart van KVO/Vrouwen van nu, een deurcollecte houden.
Door een donatie van Kiwanis Dommelland konden wij 14 kinderen voorzien van schoolgeld en de
benodigde schooluniformen. Ook de aanschaf van schooltas, leer- en speelmiddelen voor deze
kinderen konden wij met hun hulp realiseren.
Diverse sponsoren werden aangesproken en persoonlijk bezocht.
De Sint Christoffelschool in Aalst en basisschool De Wilderen in Waalre, werden bezocht voor het
realiseren van een sponsor activiteit.
De verstrekking van voedselpakketten in Transnistrië werd door de economische crisis uitgebreid tot
12x per jaar in plaats van 6x. Ook de inhoud hiervan werd met enkele producten uitgebreid. Met
Kerstmis mochten de mensen een mooi pakket in ontvangst nemen.
Een passend logo voor de stichting werd dit jaar gerealiseerd.
Wij kunnen terug zien op een vruchtbaar jaar.
Waalre,
januari 2016.
Toos Linsen – Rijk, secretaris.

