Verslag over het jaar 2018 van Stichting Hulp Moldaviё Transnistriё
Er vond het afgelopen jaar 5x een bestuursvergadering plaats, tussentijds werd
zowel onderling, als met Transnistriё intensief contact onderhouden via e-mail
en de app.
Bezoek Transnistriё
Van 25 t/m 30 maart heeft het bestuur een bezoek gebracht aan Transnistriё.
Alle projecten werden bezocht en gecontroleerd op de gedane uitgaven van de
sponsorgelden. Ook heeft het bestuur meegeholpen met het bezorgen van de
65 voedselpakketten en konden zo met eigen ogen zien aan wie deze
pakketten werden verstrekt.
De bassischool in Bichok werd bezocht. Helaas werd deze school in juni door
blikseminslag getroffen, veel van de reeds gedane renovatie werd hierdoor
teniet gedaan. Ook hier is de stichting opnieuw bijgesprongen om alles zoveel
mogelijk voor aanvang van het nieuwe schooljaar hersteld te krijgen.
Activiteiten en Fondsenwerving
Onze nieuwsbrief werd dit jaar 2x uitgebracht. Ook zijn deze brieven op diverse
plekken ter lezing gelegd. Wij stonden met een kraam op de Koningsmarkt in
Valkenswaard, hebben op 8 mei wederom een kerkdeur collecte mogen
houden bij de Kringbedevaart Vrouwen Van Nu. Op 2 en 3 juni hebben wij
deelgenomen aan de Missiemarkt in Waalre. Op de Braderie in Aalst hebben
wij 2e hands speelgoed verkocht en de stichting onder de aandacht van het
publiek gebracht. Tijdens de uitvoering van dansstudio La Toja te Valkenswaard
mochten wij tijdens de pauze tosti’s verkopen, ondanks de stroomstoring die
Valkenswaard trof, heeft dit toch tot een mooi resultaat geleid. Tijdens de
uitvaart van een van onze vaste sponsoren hebben wij collectebussen bij het
condoleanceregister mogen plaatsen. Op 21 en 22 oktober werd tijdens de
kerkdiensten in de parochiekerk O.L.Vr. Presentatie een collecte gehouden.
Ook mochten wij wederom van Kiwanis Dommelland een mooie donatie
ontvangen voor betaling van schoolgeld en voedselpakketten. Via persoonlijke
gesprekken, het uitdelen van flyers, Facebook en onze website hebben wij
geprobeerd om meer bekendheid te geven aan de stichting.
2018 was een jaar waarin wij dankzij vele sponsoren, onze activiteiten konden
voortzetten, kinderen en volwassenen voorzien van voedsel, medicijnen en de
aandacht van verpleegkundige Galya. Ook Olympiada en Benjamin, onze grote
steun in de dorpen, hebben weer hun beste krachten gegeven aan dit prachtige
werk.
Waalre, januari 2019.

