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Koningsdag, Bevrijdingsdag, Hemelvaart, Pasen en Pinksteren… We zijn de
feestdagen voorbij en dus maken we ons op voor een laatste sprint richting de
zomervakantie. Althans, de gemiddelde (werkende) Nederlander. Hij/zij moet nog
even zweten, om vervolgens in de achtertuin, op een berg of aan een willekeurige
playa de tijd even stop te zetten en te ontspannen. Heeeerlijk!
Het is u van harte gegund en ik wens u bij voorbaat een fantastische vakantie.
Voor het zover is, klop ik graag nog even bij u aan. Het vakantiegeld is namelijk
gestort en ik begreep van het Sociaal en Cultureel Planbureau dat we dit jaar
minder oppotten. Het vakantiegeld gaat op aan de vakantie, maar er zijn ook nog
veel Nederlanders die twijfelen over de besteding. Dat is goed nieuws, want ik
denk graag met u mee. Vandaar deze nieuwsbrief.
Het gaat goed met ons project in Moldavië: de verbouwing van de verkrotte
studentenflats bij het Colegiul de Constructii. De studenten werken hard, samen
met de leraren en professionele bouwers. Maar zij en wij zijn er nog lang niet! Er
is geld nodig voor de volgende fase en daarom doe ik (opnieuw) een beroep op u.
In deze nieuwsbrief praten wij u bij over de status en komen ook anderen aan het
woord, in de hoop u enthousiast(er) te krijgen om mee te werken aan hun
toekomst. Geef om de studenten in Moldavië en geef aan de stichting. Dat geeft u
straks een heerlijk vakantiegevoel!
Joop Kuipers, voorzitter Stichting Joop naar Albanië/Moldavië

GEVEN GEEFT
EEN RIJK GEVOEL
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Projectstatus
De stichting Joop naar Albanië/Moldavië zet zich al ruim 20 jaar in voor de
armste landen van Europa. Zo kon met de steun van donateurs het geriatrisch
centrum van Sărata-Galbenă worden verbouw en uitgebreid. In dezelfde regio zijn
nu de jongeren aan de beurt, in het bijzonder de studenten van het Colegiul de
Constructii in Hincesti. Het schoolgebouw verkeert in een redelijke staat, maar de
studentenflats waren niet meer dan vervallen hokken met kapotte ramen,
uitsluitend koud stromend water en open toiletten.
Die situatie is sinds twee jaar aanzienlijk veranderd. Zo beschikken de meisjes in
hun eigen flat nu over degelijke kamers en zijn op iedere gang toiletten, douches,
warm water en kookvoorzieningen geïnstalleerd. Op dit moment is de jongensflat
aan de beurt. Het gaat om zo’n 60 kamers. Twee etages zijn klaar en zullen in
september worden gecontroleerd door de stichting. Vervolgens kan met etage drie
worden begonnen.
De renovatie van de flats wordt grotendeels gefinancierd door onze stichting,
maar het zijn de bouwstudenten die de klus klaren. Dat is voor hen de ultieme
stage, namelijk. Twee vliegen in een klap.
Op de foto’s ziet u een prachtig tussentijds resultaat van onze samenwerking.
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Ieder jaar hetzelfde liedje (ingezonden brief)
“Het is ieder jaar weer hetzelfde liedje. De brievenbus puilt uit en de mailbox zit
barstensvol. Er moet immers steeds meer voor dak- en thuisloze vluchtelingen
gezorgd worden. Met professioneel opgemaakte brieven en websites van het Rode
Kruis, Artsen zonder Grenzen, NOVIB, de Vliegende Dokters en ga zo maar
door. En zij zijn niet de enige. Foster Parents, SOS Kinderdorpen, Unicef en
ettelijke andere goede doelen ontfermen zich over de weeskinderen. En laten we
de patiënten die lijden aan ziektes zoals kanker, long-, nier- en hartaandoeningen,
blinden en doven niet vergeten. En de ernstig zieke kinderen, van wie de familie
kan worden ondergebracht in het Ronald McDonald Huis. Of we kunnen hen dan
nog tenminste één keer per jaar een zorgeloze dag uit geven, dankzij de Stichting
Make a Wish. En denk zeker ook aan de arme medelanders die met de feestdagen
nog geen fatsoenlijke maaltijd kunnen kopen. Voor hen geef je geld of goed aan
De Voedselbank.
(…)
Wat doet dan een Nederlandse gepensioneerde grootvader van 75? Zo’n 45 jaar
gewerkt en nu levend van een welverdiend pensioen. Wat doet dan die oudere
man? Eerstens die premier volstrekt niet geloven, omdat hij dat verhaal over
hemelrijkende bomen, met bijbehorende glimlach, al vele malen eerder heeft
gehoord en gezien. En daarna trekt hij zijn portemonnee. Want bij ons groeien de
bomen dan helaas niet tot in de hemel, maar zo slecht hebben we het nou ook
weer niet. In ieder geval vele malen beter dan al die vluchtelingen, zieken,
weeskinderen en arme medelanders. En omdat bij ons geldt dat we onze euro’s
eerlijk moeten delen, krijgt ook de Stichting Joop naar Albanië/Moldavië een
klein maar goedbedoeld bedrag.
Maar ’t is ieder jaar wel weer hetzelfde liedje. Dan komt de nieuwsbrief van de
Stichting van Joop Kuipers en je leest met je warme voeten bij de kachel, hoe die
stichting ervoor zorgt dat in het armste land van Europa, op slechts een paar uur
vliegafstand bij ons vandaan, toiletten, douches, warm water en
kookvoorzieningen worden gerealiseerd. Nota bene door studenten, die op deze
wijze ook nog een vak leren. Werkend in vervallen gebouwen, waarin voorheen
niet meer dan hokken zaten met kapotte ramen en open toiletten met uitsluitend
koud water. Je ziet de foto’s van de opgeknapte gebouwen en van de dankbare
ouderen, zieken, jongens en meisjes, die daar gehuisvest worden.
Dankzij de donaties van gewone Nederlanders die gewoon hard werken of
gewoon gepensioneerd zijn en daardoor een gewoon inkomen hebben. Donaties
aan een stichting die zo zichtbaar zo goed werk verricht. Met een bestuur dat zo
transparant als lampenglas functioneert en ervoor zorgt dat 97% van alle
inkomsten aan dat goede werk wordt besteed. Geen strijkstok, geen diepe zakken.
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Dan denkt zo’n oude baas: och kom, voor zo’n goed doel moet er zeker nog wel
wat te vinden zijn. En dus stort hij nog een keer € 100,00 op rekening NL16
INGB 0008 1238 70 van de Stichting Joop naar Albanië. Omdat je niet verliest
wat je weggeeft, zoals Joop dat zegt. Misschien hebt u ook ‘niets’ te verliezen?”
Met vriendelijke groet,
Jan J.B. Peelen, Klarenbeek

(reactie per e-mail)
“Beste Joop en andere harde werkers voor het goede doel.
Ik heb vandaag mijn 70ste verjaardag gevierd met vrienden en familie en i.p.v.
cadeaus een bijdrage gevraagd voor twee goede doelen, waarvan "Joop naar
Moldavië". Zojuist centjes (briefjes) geteld en ik ga nu € 291,00 naar jullie
overmaken! Het maakt mij ook heel blij! Veel succes ermee!”
Hartelijke groeten,
Marianne Kramer, Lelystad
Studenten
Het Colegiul de Constructii din Hincesti is, zoals
we al eerder schreven in onze nieuwsbrieven,
enigszins vergelijkbaar met een ROC Techniek in
Nederland, al worden sommige vakken op mboniveau en andere vakken op hbo-niveau
geclassificeerd. De jongens zijn op deze school in
de meerderheid (298), maar we telden vorig jaar
ook heel veel meisjes: 172. Een kwart van hen kan
zich de dagelijkse reis naar school niet
veroorloven en maakt gebruik van de
studentenkamers, zoals Corina Gustiuc (20).
Zij droomt van een baan in de accountancy, het
liefst in de buurt van haar familie. Ze heeft
meegeholpen met het schoonmaken van de
studentenflat, waar ze zelf ook verblijft tijdens
schoolweken. “Het is prachtig geworden,” zegt Corina. “Voorheen wilde ik op
zondag niet terug naar dat vieze hostel, maar nu ga ik met plezier. Het is er
schoon en een stuk gezelliger. De hulp uit Nederland is voor mij echt een
voorbeeld en ik vond het dan ook een eer om de mensen te mogen ontmoeten.”
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Ook Cecan Corina heeft slechte herinneringen aan de
oude flats, waar hij in het eerste jaar van zijn studie
noodgedwongen moest wonen. “Het was
afschuwelijk, maar er was geen alternatief. De ramen
waren in sommige kamers gebroken, het was er
tochtig en koud, en daarnaast waren er amper
voorzieningen. Het was feitelijk een droom van mij
om het hostel op te knappen en dankzij de hulp uit
Nederland konden we dat. Nu zijn de kamers warm en
kunnen we naar een schone badkamer en toilet.
Het is voor mij onvoorstelbaar dat mensen die ons niet
kennen dit doen. Dat mensen in Nederland zomaar
geld geven voor mijn studentenkamer. Die onvoorwaardelijke medemenselijkheid
zie je zelden in mijn land, terwijl we elkaar altijd zouden moeten helpen. Dat zijn
we als mensen verplicht, denk ik. Dank daarom aan alle mensen in Nederland die
bij dit project betrokken zijn.”

Ioniță Silviu vindt het moeilijk om de juiste woorden te
gebruiken richting donateurs. “Het geld uit Nederland
wordt niet alleen omgezet in bakstenen, het maakt ons ook
gelukkig. Ik zie het op school en ik merk het aan mezelf
dat we er blij van worden. De sfeer op school is eranderd,
ook omdat we voldoening krijgen van het bouwen. Het
geld wordt in Nederland echt met liefde gegeven, zo heb
ik gemerkt aan ‘mister Joop’ en de andere mensen van de
stichting. Ik vind dat echt een geschenk uit de hemel. Het
was letterlijk een hel om hier te leven, een ruïne. En nu
staan er wasmachines, we hebben warm water, schone toiletten en gezellige
kamers, waar we nu graag komen. Als ik om me heen kijk, dan kom ik veel
egoïsme tegen in de wereld. Mensen zijn alleen maar met zichzelf bezig en delen
niets. Daarom zeg ik, vanuit het diepst van mijn hart, dank aan de donateurs.”
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Vacature
De stichting Joop naar Albanië/Moldavië draait uitsluitend op vrijwilligers. Dat
geldt voor de bestuursleden, maar ook voor de mensen die ons helpen bij het
maken van bijvoorbeeld de website of reisverslagen. Op dit moment zijn we hard
op zoek naar iemand die het secretariaat van Wilma Voogt kan overnemen.
Wilma kan het niet langer combineren met haar overige werkzaamheden.
Kortom, er wordt een enthousiaste secretaris gezocht! Het bestuur komt
maximaal vier keer per jaar bijeen voor overleg, waarbij een notulen moet worden
gemaakt. Daarnaast zal er een enkele keer een brief of e-mail vertaald moeten
worden in het Engels. Reacties graag naar: info@joopnaarmoldavie.nl.
Reis
In september zal Joop Kuipers met twee vrijwilligers weer een bezoek brengen
aan het hulpproject in Moldavië. Simpelweg omdat we zeker willen weten dat uw
en onze euro’s goed terecht komen. Derhalve worden met de organisaties en
aannemers ter plaatse gedane zaken geëvalueerd en vervolgstappen overlegd. De
reizen voor de stichting gaan overigens niet ten koste van uw bijdragen. Iedereen
betaalt zijn reis- en verblijfskosten uit eigen zak, zodat we al 20 jaar kunnen
garanderen dat alle donaties linea recta naar de betreffende projecten gaan. Wilt u,
als donateur of potentiële sponsor, onze hulpprojecten persoonlijk bekijken, laat
het ons weten.
In de volgende nieuwsbrief zal de voorzitter uiteraard weer verslag uitbrengen
van zijn bezoek aan de studentenflats.
Mede namens de studenten en medewerkers van het Colegiul de Constructii in
Moldavië, wensen wij u een fijne zomer!

Joop Kuipers
(voorzitter)
Roel van den Berg
(vicevoorzitter)
Wilma Voogt
(secretaris)
Wilna Rosier
(penningmeester)
Hans Schippers
(bouwmeester)
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WWW.JOOPNAARALBANIE.NL
IBAN; NL16INGB0008123870
WAT JE WEGGEEFT VERLIES JE NIET
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