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Het jaar zit er weer op. We laten een bewogen jaar achter ons, waarin Covid19 
helaas nog steeds een rol speelt.  
Gelukkig konden we via de videocall met elkaar communiceren en nieuwe afspraken 
maken met het bestuur van de AFAS Foundation onze sponsor. 
In januari heeft de AFAS Foundation groen licht gegeven voor de aanschaf van een 
ambulance voor het kinderziekenhuis “Valetin Ignatenco” waar dagelijks zeer 
ernstige zieke patientjes vervoerd moeten worden naar een centrum voor MRI en CT, 
deze ambulance hebben we helemaal opnieuw moeten inrichten met beademing, 
defibrillator, uitzuig apparatuur en bewaking monitor. 
In september hebben Arnold, Cosmin en Jan S na meer dan 2500 km rijden deze 
mooie ambulance afgeleverd bij het kinderziekenhuis in Chisinau Moldavië. 
 
 

 
 
 
Een jaar later dan gepland was het dan eindelijk weer mogelijk om te starten met de 
1e fase van ons project in de kliniek voor Neurologie & Neurochirurgie in Chisinau, na 
een lange voorbereiding en tegenslag vanwege Covid19 zijn we in oktober met onze 
vaste groep naar Chisinau vertrokken en hebben daar op intensive care en patiënten 
afdelingen veel afnamepunten voor zuurstof, perslucht en vacuüm aangelegd. 
Van het UMC Utrecht hebben wij als donatie een microscoop voor de neurochirurgie 
de NC4 gekregen waarmee de chirurgen nu eindelijk via een microscoop de 
hersenoperatie kunnen uitvoeren. 
 
 

 



 
Rond het project Neurologie & Neurochirurgie heeft onze specialist Jo de Jong 
cursus lassen gegeven aan Ruud en Marin om bij eventuele uitval van personen 
geen vertraging in de voortgang van onze projecten te ondervinden. 
 
 

     
 
 
Ook hebben we weer kleine stappen gemaakt voor de toekomst door samen met een 
medisch technicus in Chisinau een start te maken om een service centrum op te 
zetten voor het onderhoud aan door de stichting geplaatste apparatuur. 
 
 
Mede namens het bestuur danken wij onze sponsor de “AFAS foundation” en alle 
vrijwilligers  die ons een warm hart toedragen bij hun inzet. U maakt het voor ons 
mogelijk om dit dankbare werk voort te zetten. 
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