
Voorwoord. 

 

Het jaar 2017 behoort alweer tot het verleden. Met dit jaarverslag wil het bestuur, coördinator 

Moldavië en vrijwilligers u nog even meenemen naar 2017. 

In januari heeft het bestuur een bezoek gebracht aan een aantal ziekenhuizen in Moldavië o.a.  

*Kinderziekenhuis in Balti, project wat gefinancierd werd door project Hope, dit ziekenhuis 

wil graag een uitbreiding van het medisch gassen systeem wat wij in 2015 hebben aangelegd. 

*Het Streekziekenhuis in Floresti hebben we een aantal kleine modificaties aan de 

afnamepunten aangebracht en extra instructie gegeven hoe men om moet gaan met het 

onderhoud van zuurstofflowmeters. 

*Het 1
e
 kinderziekenhuis waar we in april het medisch gassensysteem van de couveuse 

afdeling in gebouw O gaan afronden. 

 

De sponsoring voor het Ignatenco kinderziekenhuis in Chisinau heeft een wat minder goed 

verloop gehad en we hebben lang moeten wachten voordat we een voorlopige start konden 

maken, Arnold en Jan zijn in september een week voorbereidingen gaan treffen met het boren 

van gaten 70mm door de betonnen vloeren van de verdiepingen. 

In oktober was het dan eindelijk zover dat we met een groep van 8 technici konden starten 

met het leidingwerk en het installeren van de bedwandpanelen die wij in april uit het UMC-

Utrecht hebben gedemonteerd. 

 

In november zijn wij als Stichting Werkgroep Urgenta met nog 3 stichtingen waaronder 

Stichting Young Africa, Stichting Hogeschool Utrecht, Stichting ReachAnother genomineerd 

als beste Goedste doel van AFAS na een spannende race werd Stichting Young Africa 

uitgeroepen als beste. De stichting werkgroep Urgenta kreeg wel € 21000 om een ambulance 

aan te schaffen voor het streekziekenhuis in Leova!    

                     

     AFAS Foundation                                                                                        
 

Wat brengt ons 2018! 

In april gaan we met 8 technici twee weken naar het Valentin Ignatenco kinderziekenhuis in 

Chisinau om ons project af te ronden. In dezelfde tijd gaan we een inventarisatie maken in het 

streekziekenhuis van Hincesti om te kunnen starten met de fondsen werving voor dit 

ziekenhuis. 

De ambulance die wij inmiddels hebben aangeschaft, gaan we eerst nog voorzien van alle 

apparatuur om deze later dit jaar naar het streekziekenhuis in Leova te brengen. 

 

Mede namens het bestuur dank ik sponsoren, vrijwilligers en allen die ons een goed hart 

toedragen voor hun inzet. U maakt het voor ons mogelijk om dit dankbare werk voort te 

zetten. 

 

Het bestuur. 


