
Beleidsplan 2019 -  2021 Stichting Hulpverlening Oost Europa. 

Tot voorkort droeg de St. Hulpverlening Oost Europa, de naam; Helping Hand Moldavia. Een 
naamsverandering was noodzakelijk omdat Roemenië er als hulpland aan toegevoegd is. 

 

 

Doel: 

De stichting heeft ten doel om kansarme mensen in Moldavië en Bistrita Nasaud (Roemenië) te 
helpen in hun ontwikkeling. Wij richten ons hierbij op onderwijs en armoedebestrijding in de 
breedste zin van het woord. 

 

 

Algemeen. 

Wij accepteren alleen projecten op verzoek van de contactpersonen en initiëren zelf dus geen 
projecten. De ervaring leert dat dit de meest succesvolle projecten zijn. In beide landen hebben wij 
één contactpersoon/organisatie als eindverantwoordelijke voor de uitvoering van de projecten. De 
stichting geeft de voorkeur aan lastig te realiseren projecten. Dus het type project dat door zijn 
omvang bij andere stichtingen afgewezen wordt. 

Een enkele keer zal de stichting een (deel)transport organiseren naar Moldavië of Roemenië. De 
stichting gaat ervan uit dat we eventuele benodigde goederen, in het land zelf kunnen kopen om zo 
opslag en transportkosten uit te sparen en de plaatselijke economie te bevorderen.  

 

 

Moldavië. 

In Moldavië hebben we sinds 2006 goed contact met de internationale onderwijs organisatie, Step by 
Step (SbS) die in de hoofdstad Chisinau is gevestigd.  www.issa.nl                                                                                                                       
Cornelia Cincilei, de directeur van SbS heeft een verzoek aan ons gedaan om de financiering van het 
laten drukken van schoolboeken mogelijk te maken.                                                                                                                                                                     
Omdat we dat al eerder hebben gedaan en dat een groot succes was, willen we dat uiteraard vaker 
realiseren middels financiële aanvragen bij, ondermeer vermogensfondsen in Nederland.  Dit is een 
doorlopend project dat zich uitstrekt naar alle leeftijden van schoolgaande kinderen in Moldavië. 

 

 

Roemenië. 

In Roemenië is er goed contact met Marin Mic, (voormalig directeur kinderbescherming) en oprichter 
/directeur van Omne Opus, dat zich richt op werkgelegenheid. Dit in de verwachting dat mensen in 
Roemenië zullen blijven wonen i.p.v. naar het westen te emigreren. www.omneopus.ro                                                                                                                         
Marin Mic heeft onze hulp gevraagd om een sponsor te vinden voor zijn laatste initiatief, het 
opzetten van een Moeder-Kind GGZ centrum.  Daar zullen meerdere hulpvragen uit voortkomen.                                                                                         

http://www.issa.nl/
http://www.omneopus.ro/


Via Marin Mic zijn we in contact gekomen met gehandicapten dagopvang en school, ‘Lacrima.’                                                                                                            
Dit is een bijzonder goede school met dagopvang en net buiten de stad Bistrita ligt. 
www.scoalalacrima.ro    Lacrima  heeft onze hulp gevraagd om een busje voor het vervoer van huis 
naar school voor de 20 gehandicapte kinderen.  

Daarnaast is via Marin Mic een aanvraag binnengekomen voor een brandweersysteem met 
brandweerauto in Dumitrita omdat tot nu toe, bij brand er met emmertjes gewerkt wordt.  Het dorp 
ligt  niet ver van Bistrita vandaan. Omdat dit een technische aanvraag is hebben wij hulpaanvragen 
ingediend bij technische scholen in Nederland. Dit in de vorm van begeleide stages van studenten.  

 

 

 

http://www.scoalalacrima.ro/

