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Mooie spullen onderweg naar Moldova
Vrachtwagen vol
goederen naar
arm gebied

rally wordt dit jaar voor de vijfde
keer georganiseerd, 95 teams doen
mee, totaal 180 deelnemers gaan
de uitdaging aan om zevendui
zend kilometer te overbruggen,
van coördinaat naar coördinaat
tot aan Spitsbergen aan toe.

AALTEN - Medio oktober ver
trekt een vrachtwagen van
transportbedrijf Wim Bosman
naar een van de armste delen van
Roemenië, de provincie Moldova.
Schoolbanken en -stoelen, kinderledikanten, kleding, dekens
en andere mooie spullen worden
in Moldova bezorgd voordat de
winter zich meester maakt van
het gebied. De stichting Vrienden
van Moldova is initiatiefnemer
van het project, autoschadebedrijf Nijenkamp sponsort een
groot deel van de transportkos
ten.

Wim en Marco doen voor de
tweede keer mee met dit autoavontuur in noordelijke rich
ting. Ze hebben ervoor gekozen
om voor de stichting Vrienden van
Moldova mee te doen. Voor deze
avontuurlijke rit die onder andere
gevolgd wordt door RTL 7 en de
eigen website zijn sponsoren van
harte welkom.
Alle bijdragen die gedoneerd
worden aan team nummer 57, Nij
enkamp Autoschade, worden
overgemaakt naar de stichting
Vrienden van Moldava.

Vrijwilligers in touw

Door Karin Stronks
H @karinstronks

De stichting Vrienden van Möldava is elf jaar geleden begonnen
met het transport van hulpgoede
ren naar Moldova. Twee a drie
keer per jaar brengt een combina
tie namens de stichting bruikbare
goederen naar het armoedige deel
van Roemenië. Woordvoerder Antoon van Wezel is meerdere malen
in het gebied geweest. Hij vertelt:
“We merken dat onze hulp vruch
ten begint af te werpen. Er worden
wegen aangelegd, er komt langza
merhand industrie en onderwijs
op gang en de bevolking begint
meer ondernemingsgeest te ont
wikkelen. Overigens hebben we
daar ook goede afspraken over ge
maakt. We hebben de bevolking
verzocht om zelf aan de slag te
gaan, om scholen en ziekenhuizen

De noeste werkers die de vrachtwagen volgestouwd hebben met spullen voor Moldova.
op te knappen. Maar nog altijd is
de armoede groot, vooral in de
grensgebieden en met name bij zi
geuners. Moldova, waar wij de
spullen naartoe brengen, ligt vlak
bij de Oekraïense grens."

Vader Constantin
Contactpersoon van de stichting
is Vader Constantin, een Roemeens
Orthodoxe priester die op zijn
beurt weer contacten heeft met lo
kale ziekenhuizen en kindertehui
zen. Vader Constantin zorgt ervoor
dat de hulpgoederen op de juiste

plaats terechtkomen. Een groot
deel van de transportkosten wordt
gesponsord door autosehadebedrijf Nijenkamp. “Omroep Max
besteedt nogal eens aandacht aan
de diepe armoede van de bevol
king van Moldova. Dat raakt me
echt. Bovendien is armoede in een
land met koude gure winters echt
verschrikkelijk. We dragen op
deze manier een steentje bij’,’ ver
telt Willemien Nijenkamp.

ScanCoveryTrial
Haar man Wim en zoon Marco

proberen op eèn bijzondere ma
nier nog meer sponsorgelden te
genereren, zij doen dit jaar voor de
tweede keer mee met de ScanCo
veryTrial met hun Volvo V7 Cross
Country. Deze rally is een autosportevenement waaraan iedereen
kan meedoen, een race- of rallylicentie is niet nodig. Belangrijk as
pect is dat deelnemers alle gelden
de verkeersregels naleven.
Het is een Scandinavisch autoavontuur voor een door de deelne
mers zelf gekozen goed doel. De

Op zaterdagochtend 17 oktober
waren een tiental vrijwilligers in
alle vroegte al aan het laden. De
vrachtwagen van Wim Bosman
werd volgepakt met hulpgoede
ren, zonder uitzondering nog pri
ma spullen. Vier a vijf mannen lie
pen heen en weer met steekwagens
om de goederen naar buiten te
brengen, een gelijk aantal vrijwil
ligers schoof de spullen in de
vrachtwagen. Bedden, kinderledikanten, boxen, zakken vol kleding,
schoenen en dekens, zelfs rolstoe
len en rollators werden in de op
legger gepakt. De noeste werkers
werden tussen de middag getrak
teerd op een lekkere lunch van
Rusink Catering.

