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Secretariaat:

H. Klootwiik - van Groeningen
Eggestraat 31
21518R Nieuw-Vennep

Aan: Stichting WereldWijd voor Kinderen
T.a.v. dhr. T. Stolp en R.P. Bos
Postbus 1 16
3740 AC Baarn

Kopie: C.S.Langeveld (SWOE)

B.B. van Gameren (SWOE)
H. Klootwijk-van Groeningen (SWOE)

Betreft: Stand van zaken project Multifunctioneel centrum Plopana (toekenning 161)
Hoofddorp, 28 oktober 2016

Beste Theo en Richard,

Als vervolg op onze brief van 25 juli en de deelname aan de \AAtVvK-dag op 25 september jl., naar
aanleiding van de ruimhartige gift die we van Stichting WereldWijd voor Kinderen mochten
ontvangen, informeren we jullie hierbij over de stand van zaken van bovengenoemd project.
Na het voltooien van de voorbereidingen in Nederland, hebben inmiddels 4 groepen vrijwilligers aan
de opbouw van het gebouw in Roemenië gewerkt. Nadat het pand in de maand juni van dit jaar glasen waterdicht was, is aan de binnenzijde verder gewerkt aan de wanden en plafonds, de installatie
van het leidingwerk voor CV en sanitair, en de elektrische systemen.
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Het gebouw glas- en woterdicht, iuni 2016
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Helaas was onze tijdsplanning iets te optimistisch: we hadden gehoopt het gebouw rond deze tijd te
kunnen opleveren, maar hebben in overleg met partnerorganisatie Asociatia Betania en de gemeente
Plopana besloten dit uit te stellen tot na de winterstop.
ln het voorjaar van 2017 zullen nog twee kleine teams afreizen om de werkzaamheden te voltooien,
waarna de - ongetwijfeld feestelijke - opening kan plaatsvinden.
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Installotie van de CV

Plaatsen van de binnenwonden

Ats gevolg hiervan zullen we het toesturen van de eindrapportage van het project tot dat moment
uitstellen

Ten slotte: de contactgegevens van het secretariaat van onze stichting zijn gewijzigd als volgt:
Mevr. H. Klootwijk - van Groeningen
Eggestraat 31
2151 BR Nieuw-VenneP
i.klootwijk@quicknet.nl

Naam:
Adres:
E-mail:

ln het geval er vragen of opmerkingen zijn, Iaat het ons wetenl
Met vriendelijke groeten,
mede namens Cées Langeveld (aanvrager) en het bestuur van Stichting Werkgroep Oost-Europa,

Leendert van der Stelt (penningmeester)
Lindholm 104
2133 CX Hoofddorp
Tel 023-5634209
E-mail: l.v.d.stelt5@kpnplanet. nl
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