
Jaarverslag	  over	  2013.	  
	  
Het afgelopen jaar kwam het bestuur onder voorzitterschap van Martien Coolen 5x bij elkaar. 
 
In maart werd door Martien als voorzitter, Astrid als penningmeester en Toos als secretaris, 
een bezoek gebracht aan Transnistrië. Zij zijn meegegaan met het bezorgen van de 
voedselpakketten en konden zich persoonlijk op de hoogte stellen van de toestand waarin de 
mensen moeten proberen te overleven. 
 
De toestand ter plaatse en wat daaraan te doen, werd tijdens dit bezoek uitgebreid 
besproken met onze vrijwilligers in Transnistrië.  
 
De armoede in de dorpen blijft onverminderd groot, wij zijn dan ook doorgegaan met het 
bezorgen van voedselpakketten onder 60 van de allerarmste gezinnen. Voorlopig zullen wij 
dat ook, indien de toestand niet verbetert, blijven doen. 
Er werd zaai- en pootgoed verstrekt. 
Een kleine verpleegpost in de dorpen heeft extra steun ontvangen. 
 
De kindertehuizen zijn wij blijven steunen met leer- en spelmaterialen, een traktatie voor de 
kinderen tijdens ons jaarlijks terugkerende bezoek, hulp bij het onderhoud en opknappen van 
de gebouwen. 
 
In 2013 hebben er diverse activiteiten plaats gevonden als fondsenwerving: 
Contact werd gezocht met de Kiwanisclub Dommelland 
Bestuursleden hebben op diverse vlooienmarkten gestaan om spullen te verkopen 
Nieuwsbrieven werden per post en email verspreid en op diverse plekken ter lezing gelegd 
Door diverse bronnen werd men op onze website geattendeerd 
Sponsoren werden persoonlijk bezocht 
In persoonlijke gesprekken werden mensen op de stichting attent gemaakt 
Onder de leden van KBO Aalst werd een informatiebrief verspreid 
 
 
In de toekomst willen wij, indien de financiën het toelaten, nog meer hulp bieden aan 
individuele gezinnen en aan de tehuizen. Het uitdelen van de voedselpakketten, hulp bij het 
verstrekken van medicijnen en incontinentiemateriaal heeft onze prioriteit. 
 
Door de hulp van meer sponsoren en individuele giften hebben wij weer veel hulp kunnen 
bieden. 
Zowel de mensen in Transnistrië als het bestuur van de Stichting Hulp Moldavië Transnistrië 
zijn alle gevers erg dankbaar. 
 
Zonder uw hulp kunnen wij niet helpen. 
 
Waalre, februari  2014. 
Toos Linsen – Rijk, secretaris. 
 
 
 


