Verslag over het jaar 2017
De bestuursleden kwamen 5 maal in vergadering bijeen. Tussentijds werd via de telefoon,
app en e-mail intensief contact onderhouden.

Bezoek Transnistiё
Van 2 t/m 7 april hebben zij een bezoek gebracht aan Transnistriё. Zij waren aanwezig bij het
bezorgen van de voedselpakketten. Het aantal pakketten is met 5 stuks uitgebreid tot 65. Zij
hebben de renovatie bekeken van de basisschool in Bichok. Als dank voor de geboden steun
boden de leerlingen een middag aan van dans en voordracht.
Ook werden het internaat in Bender, het psychiatrisch ziekenhuis en diverse gezinnen in de
stad Tiraspol bezocht. Zo kon er gecontroleerd worden of de donaties goed waren besteed.
Ook zijn Nicolai en zijn zus Tika, die weer bij hun ouders wonen, thuis bezocht.

Activiteiten en Fondsenwerving
In maart bezochten Toos en Adri een lezing over Transnistriё die werd verzorgd door de heer
Robin Sterk. Hier mochten zij informatie over het land toevoegen en informatiemateriaal
over de stichting verspreiden. Op 27 april hebben wij deelgenomen aan de Koningsmarkt in
Valkenswaard, om 2e hands artikelen te verkopen en de stichting te promoten. Op 9 mei
mochten wij weer een kerkdeur-collecte houden bij de jaarlijkse Kring Bedevaart van
Vrouwen Van Nu. In het weekend van 10/11 juni hebben wij meegeholpen bij de jaarlijkse
Missie/Vlooienmarkt in Waalre. In juni mochten wij via een power point presentatie, bij
Kiwanis Dommelland te Valkenswaard, uitleg geven over de doelstelling en werkwijze van
onze stichting. Onze voorzitter heeft op een buurtfeest getracht meer bekendheid te geven
aan onze stichting. Ook dit jaar hebben wij 2x een nieuwsbrief uitgebracht en door het
verspreiden van een flyer en in persoonlijke gesprekken de stichting gepromoot. Via een
website en Facebook pagina proberen wij meer bekendheid te geven aan de stichting,

Contacten met en in Transnistriё
Buiten het jaarlijkse bezoek verlopen de contacten via onze hulp en tolk Benjamin, die als
enige Engels spreekt, per email. Hij onderhoudt intensief contact met de verpleegkundige
Galya, en Olympiada onze grote steun in de dorpen.
Het was een jaar waarin we het aantal voedselpakketten konden uitbreiden, steun konden
verlenen aan verdere renovatie van de basisschool en voor een aantal kinderen het
schoolgeld en schooluniformen konden betalen.
Ook de hulp aan enkele gezinnen in Tiraspol konden wij voortzetten.
Met de hulp van onze sponsoren, kunnen wij met dankbaarheid terug kijken op een goed
jaar voor de Stichting Hulp Moldaviё Transnistriё.
Waalre, januari 2018
Toos Linsen – Rijk, secretaris.

