Jaarverslag Stichting Hulp Moldaviё Transnistriё 2016
Het bestuur kwam 5x voor vergadering bijeen. Contact werd via e-mail en telefoon onderhouden.
Marola Caris heeft vanwege drukke werkzaamheden het bestuur verlaten. Adri Zeegers heeft de taak
van voorzitter op zich genomen. Wij zijn naarstig op zoek naar gemotiveerde nieuwe bestuursleden.

Activiteiten
Ook dit jaar hebben wij onze nieuwsbrief 2x uitgebracht en verspreid via post en email, het plaatsen
op de website en op diverse plaatsen ter lezing gelegd, onder andere in de missiehoek van de kerk te
Aalst. Wij mochten wederom collecteren bij de jaarlijkse bedevaart van Vrouwen Van Nu te
Meerveldhoven. Om meer bekendheid te geven aan onze stichting hebben wij bij de ingang van de
kerk flyers uitgedeeld. Op diverse plaatsen hebben wij deelgenomen aan vlooienmarkten en aan de
missiemarkt in Waalre. Ook hier hebben wij geprobeerd om meer bekendheid te geven aan onze
stichting middels het verspreiden van onze flyer en in persoonlijke gesprekken.

Contact Transnistriё
Van 3 tot en met 8 april hebben wij onze projecten in Transnistriё bezocht. De school in Glenoia
evenals de psychiatrische kliniek, hadden een andere directeur gekregen. De directeur van de school
stond een bezoek aan zijn school niet toe, dit tot onze grote verbazing. Wij mochten wel Vanja, de
jongen die destijds met onze hulp is geopereerd aan een hazenlip, en Svetlana, die met onze hulp
een nieuwe heup heeft gekregen, buiten de hekken ontmoeten. Dit was een zeer emotioneel
moment, zowel vanwege het weerzien als de plaats van ontmoeting. Wij zijn meegegaan met het
bezorgen van de voedselpakketten en hebben de mensen ontmoet die voor een groot gedeelte van
onze hulp afhankelijk zijn. Ook de gezinnen in Tiraspol die via onze tolk Benjamin maandelijks een
financiёle bijdrage in natura ontvangen hebben wij bezocht, evenals de school in Bichok. Uiteraard
stond een bezoek aan Olympiada en de verpleegkundige Galya, beiden zijn voor ons onmisbaar in de
dorpen Bychok en Novovladimirokov, op het programma.

Donaties
Naast de vele voor ons onmisbare donaties van particulieren, mochten wij wederom rekenen op een
donatie van Kiwanis Dommelland te Valkenswaard en het Parochieel Missie Comité van Aalst en
Waalre.
Ondanks de gespannen situatie die nog altijd voortduurt in Transnistriё, kunnen wij met een
dankbaar gevoel jegens al onze donateurs in Nederland en helpers in Transnistriё, terug zien op een
goed jaar.

Waalre, januari 2017.
Toos Linsen – Rijk, secretaris.

