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De besteding van je vakantie(geld)
Het voorjaar is in volle gang en heel voorzichtig verlangt iedereen alweer naar
een warme zomer en vrije dagen. U heeft wellicht ook al vakantieplannen
gemaakt; van de camping om de hoek tot een tropisch land in den vreemde.
Heerlijk toch?! Graag nemen wij u aan de vooravond van de zomer nog even
mee naar datandere land: Moldavië. Het land waar wij ons als stichting al
twee jaar sterk voor maken. Nee, Moldavië is nog niet bepaald een
vakantieland. De faciliteiten zijn voor Europese begrippen ondermaats, maar
toch bent u er als toerist van harte welkom. De Moldaven zijn namelijk zeer
gastvrij, zo hebben wij zelf ervaren. In dit arme land verdienen met name de
ouderen wat extra zorg en aandacht. De ouderen in Hincesti bijvoorbeeld, over
wie wij ons nu al twee jaar ontfermen. Je zou ze een camping om de hoek
gunnen of een tropisch oord, bij wijze van spreken. Maar vakantie is voor de
meeste Moldaven een onbekend begrip. Zij leven bij de dag.
U ontvangt deze nieuwsbrief omdat wij u als geïnteresseerde (sponsor) willen
bijpraten over de vorderingen in de afgelopen maanden en anderzijds om u te
informeren over wat er nog gebeuren moet in Moldavië. We zijn nog lang niet
klaar namelijk. Nee, sterker nog: er zijn nog heel veel ouderen die wij graag
willen helpen. Daar steken wij met liefde wat van onze vakantiedagen en
vakantiegeld in. Doet u met ons mee?
Stichting Joop naar Albanië / Moldavië

1

Het laatste nieuws uit Hincesti
(door Joop Kuipers)
“Laat ik met een blijde boodschap beginnen. De renovatie van ‘ons’ geriatrisch
zorgcentrum Sarata Galbena in Hincesti nadert zijn voltooiing! Het is bijna
klaar en dat betekent dat er 72 ouderen uit de regio met enig comfort kunnen
worden gehuisvest. Dat zijn er meer dan wij twee jaar geleden hadden
gedacht en het is ook sneller dan verwacht. Het bouwteam heeft een
geweldige klus geklaard, waarbij bouwkundig ingenieur Hans Schippers
namens onze stichting op afstand een oogje in het zeil heeft gehouden.

Nog even ter herinnering: het centrum is speciaal gericht op ouderen met
meerdere aandoeningen. Vaak gaat het om een combinatie van lichamelijke,
psychische en sociale problemen. Zij bleken – voor Nederlandse begrippen –
weggestopt in een koude, ongezonde en oncomfortabele zorgﬂat. Het was
schrijnend om te zien hoe deze generatie ouderen, na een sober en hard
bestaan, in Sarata Galbena moest wachten op de dood. Op initiatief van de
stichting Joop naar Moldavië en met steun van de regionale overheid, zijn de
zorgen om de bewoners veranderd in goede zorgen voor de bewoners. Dank
dus aan alle sponsoren en donateurs, uit de grond van mijn hart!
Over enkele weken zullen wij ter plaatse de laatste facilitaire zaken
inspecteren, zodat ook de laatste cheque van de stichting kan worden
overgedragen. Daarbij benadruk ik graag nogmaals dat 97 % van alle donaties
ten goede komt aan ons project. Sinds het verschijnen van onze vorige
nieuwsbrief hebben tientallen donateurs hun medeleven betuigd door geld
over te maken. Fantastisch.
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Het is wel duidelijk dat 2014 een spaarzamer jaar was dan 2013, want er
kwam helaas minder geld binnen bij de stichting.

U zult begrijpen dat wij blij zijn met iedere euro voor het armste land van
Europa en uw keuze om eventueel niet te doneren respecteren. Toch doe ik
in deze nieuwsbrief graag een dringend beroep op alle vormen van steun.
De ouderen in Moldavië hebben uw hulp nodig, ook nu het zorgcentrum in
Hincesti bijna voltooid is. U kunt daarom als donateur geld overmaken, maar
u kunt zich ook inzetten als ambassadeur. Vertel over onze activiteiten in
Moldavië aan uw buurvrouw, collega of familieleden. En wie weet, is de
directeur van dat grote bedrijf bij u om de hoek wel geïnteresseerd in
‘internationale zaken’. Zakelijke steun is aftrekbaar bovendien! Mag ik
(weer) op uw steun rekenen?”
Joop Kuipers

Vertel het door
Het dagelijks bestuur heeft een plan gemaakt om een nieuw en kleiner
project in Hincesti op te starten. In juni gaan we het bespreken met de
president; Anatolie Loghin. Daarover meer in onze volgende
nieuwsbrief van december 2015.
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Post
Dat onze hulp aan de ouderen van Sarata Galbena wordt gewaardeerd, blijkt uit
een brief die we onlangs ontvingen van de nieuw president van de regio
Hincesti, mr. Anatolie Loghin. Zie pagina 5. Zo’n attentie wordt ook door ons
gewaardeerd en delen wij graag met u. Ook een brief van dr. Scholten,
gynaecoloog van het Diakonessenhuis Utrecht, viel in de mailbox van Joop
Kuipers. Hij bracht vijf jaar geleden een bezoek aan ons project in Krujë in
Albanië en kon ons adviseren bij het inzamelen en verdelen van medische
apparatuur. Dat was zeer waardevol. Vijf jaar na dato schrijft hij: “Beste Joop,
Ik heb nog zeer goede medische apparaten staan die vervangen zijn. Heb jij
daar interesse in? Zo niet, dan neem ik ze mee naar Suriname. Jij heb de eerste
keus…” Daar zijn wij natuurlijk direct op ingesprongen en alle medische
apparatuur staat inmiddels klaar voor verzending naar het district Hincesti. Tja,
wie goed doet… Bovendien kunnen we met de apparatuur van de Utrechtse
gynaecoloog en de contacten van president Loghin een klein ziekenhuis in het
district een dienst bewijzen.

Echo apparaat 100% getest

3x Colposcoop 100% getest

Aangeboden
; 15 rolstoelen door de ﬁrma Doove, Waddinxveen.
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Dear Friends,
From the beginning, let me express my great pleasure to assume the good
experience and tradition of communicating with our good partners that we have
in your person.
For Hincesti District Council, identiﬁcation of reliable partners and
establishment of partnership relations is certainly a well-deﬁned goal, towards
which are focused our efforts, persistence, knowledge, wishes, expectations and
hopes. The District is working seriously in this regard, moreover there are
already previous results, which can serve for us as a benchmark and an
incentive to action.
I welcome the initiative to strengthen our efforts and visions on the development
of a healthy society and achieve common ideal. This is a noble mission from
people with impeccable moral qualities.
Thanks to everyone who contributed to establishment and maintenance of good
cooperation relations between us. Also, I address sincere words of gratitude to
sponsors and donors from Netherlands, who funded this project of rehabilitation
of Asylum from Sarata Galbena, and I am conﬁdent that Hincesti District will
surely succeed to prove itself as a territorial-administrative unit able to cope
with actual realities, having a constant eye on the future.
Dear Friends,

Anatolie Loghin,
President of Hîncești District
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Helpende hand

www.joopnaaralbanie.nl

info@joopnaaralbanie.nl

jg.kuipers@ziggo.nl

“Mijn naam is Django Heimgartner, ik ben 32 jaar en sinds kort sta ik
Joop bij met het bijhouden van de website.
Via mijn schoonouders ben ik in contact gekomen met de stichting. Toen zij mij
vorig jaar kerst vertelden dat Joop hulp nodig had, hoefde ik niet zolang na te
denken: Ja, geen probleem. Wat mij vooral aanspreekt is de goede zaak waar
Joop voor staat en dat de volle 100% terecht komt bij de mensen die het echt
nodig hebben. Iets wat ik mij sterk afvraag bij de ‘grotere jongens’.
Zolang daar mannen in maatpakken lopen, heb ik daar mijn bedenkingen over.
De komende periode zal ik mijn kennis vooral beschikbaar stellen voor het
bijwerken, adviseren tot en opwaarderen van de website.
De kennis die ik normaal voor commerciële doeleinde gebruik, kan ik nu
gebruiken om de wereld een klein stukje beter te maken.

Django
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Op dit moment nog volop in de renovatie

Opening gerenoveerde “Geriatrisch centrum” half juni 2015

Wij gaan
er voor!
U Ook?

Dagelijks bestuur “Stichting Joop naar Albanië / Moldavië”
Van links naar rechts; Wilma Voogt – Wilna Rosier –
Hans Schippers - Roel van den berg – Joop Kuipers
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WWW.JOOPNAARALBANIE.NL
Wilt u een donatie overmaken?
St. Joop naar Allbanië, Isolde 3,
3438 VE Nieuwegein

Ibannummer; NL16INGB0008123870
8
WAT JE WEGGEEFT VERLIES
JE NIET
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