
 

 
Leven in Albanië  
 
Voor het eerst zeggen mensen die na een tijd terug komen in Albanie dat er vrijwel geen 
ontwikkelingen meer zichtbaar zijn. Huizen blijven onaf-gebouwd, wegen worden slechter en 
slechter, en winkels bieden nog steeds allemaal hetzelfde. Dat is opmerkelijk, na zo’n 8 jaar van 
groei en bloei.  
Er zijn nog wel degelijk verbeteringen merkbaar, maar dan voornamelijk op gebied van 
administratieve procedures. Maar je merkt dat mensen moe worden van de almaar aanhoudende 
corruptie, ongerechtigheid. Hierdoor worden ze onverschillig, wat de kwaliteit van leven niet ten 
goede komt. 
 
Toch is er weer genoeg om te vertellen. 
We merken dat steeds meer kerken en organisaties vertrouwen krijgen in ons werk en onze 
aanpak. Ook nu weer zijn er weer meer kerken die met ons mee de gevangenis in willen, en 
willen helpen met opvang van onze mensen. Zo ook een van de kerken in Durres – zij bieden ons 
gratis een woning aan voor opvang van slachtoffers van vrouwenhandel. De voorganger zei 
letterlijk; we willen jullie hoe dan ook meehelpen om deze mensen op te vangen! 
 
Winter projekt 
Met een bijzondere gift van st. Mensenkinderen voor families van gevangenen helpen we 4 
maanden lang 200 van de armste gezinnen van gevangenen met voedsel en brandhout om de winter door te komen.  
Veel 

bewoners van dorpen hebben het erg zwaar; ze hebben dan 
wel grond waar ze groente op kunnen verbouwen maar dat is vaak net-aan genoeg om zelf van te leven. Als dan de 
winter komt en er moet hout worden gekocht, of nieuwe kleren, of wat ook maar, dan is het kiezen wat voor gaat. Er 
wordt dan geregeld nog rauwe honger geleden.  
Het merendeel van het projekt voeren wij niet zelf uit, maar hebben we aan 7 lokale kerken overgedragen. Op deze 
manier kunnen zij contacten leggen, en als het project afgelopen is doorgaan met aandacht geven aan deze kwetsbare 
families. 
 

** Miri is een jonge man die pas uit de gevangenis is gekomen, hij zit nu in ons drugs programma. Op een gegeven 
moment was hij kwaad op alles en iedereen, want zijn hele familie had al 2 dagen niets meer te eten gehad. Nadat hij 
wat was gekalmeerd heeft hij God gebeden voor een oplossing. Binnen 30 minuten stonden wij aan de deur met een 
voedsel pakket! 
 

** Een moslim vrouw met 2 kinderen kon haar geluk niet op. Ze leeft armoedig en kan vanwege haar kinderen zelf niet 
werken. Ze had wanhopig bij alle religieuze instanties aangeklopt voor hulp, maar niemand wilde haar helpen omdat 
haar man in de gevangenis zit. Ze kon niet geloven dat wij, nota bene van een andere geloof, haar zo hielpen.  
 

** Een ander gezin heeft niets om van te leven. Moeder is net uit het gevang en vader is terug gekomen uit 
Griekenland omdat daar geen werk meer is. In Durres, waar ze nu wonen is ook geen werk. Hij is blij met de hulp maar 
wil zelf aan de slag. We helpen hen om terug naar zijn berg dorp te gaan, want daar kan hij wel werk vinden. 
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Om de verhalen 
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om en om de brief. 
Dit keer is het mijn,   
Freds beurt, en gaat 
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Drugs rehabilitatie centrum 
Sinds afgelopen zomer zijn we samen met een kerk in Tirana een inloop-centrum begonnen voor drugs verslaafden. 
Het centrum is elke ochtend open en we bieden vooral een plek waar ze welkom zijn. Zo’n 15 tot 20 mannen 

komen nu geregeld langs. De  meeste van hen zijn al jaren aan de drugs, sommigen hebben 
zelfs een gezin, en ze genieten van een plek als deze.  
Geregeld vragen ze om hulp (geld, kleding, een baan), en ons antwoord is steevast:  
“..Als je serieus in het geloof bent geinteresseerd én van de drugs af 
bent, gaan we  kijken hoe we je kunnen helpen, eerder niet.”  
En dat vinden ze prima! Ze erkennen zelf hoe onbetrouwbaar ze zijn 
als ze nog aan de drugs zijn – werk houden ze niet vol, en spullen 
verkopen ze. Wij geloven dat het volgen van Jezus mensen echt 

verandert, en hen helpt om door het afkicken van drugs heen te komen. Ondertussen hebben de 
bezoekers ZELF voorgesteld dat ze elke week iets nuttigs doen voor de samenleving. 
Schoonmaken, schilderen, helpen sjouwen, en helemaal vrijwillig! 
** Kleani is de eerste bezoeker die nu vrij is van drugs. Nadat hij en wij ons een maand hadden voorbereid op het 
afkicken en daarna de deelname aan een bouwproject van een bijbelschool ging zo’n beetje alles anders dan we hadden 
bedacht. Allereerst overleed de leider van de Bijbelschool precies op de dag dat Kleani aankwam. En onze mensen 
zouden tijdens het afkicken afgezonderd zitten, maar ze zaten in de eerste kamer van het slaapgebouw dus iedereen kon 
alles meegenieten.  
Toch is hij nu drugs vrij en komt elke dag naar ons centrum. Een levend bewijs voor de andere jongens dat er tóch 
hoop is! Nu dat hij drugs vrij is, is hij al een heel aantal kilo’s aangekomen. 
** Toni, getrouwd en vader van een meisje van 8, is zo gemotiveerd door al deze verhalen, dat hij de laatste weken zijn 
metadon zelf heeft afgebouwd. De laatste week heeft hij zelfs niets meer gebruikt!! 
Elke week komen er nu ook nieuwe gasten bij, die nieuwsgierig zijn geworden naar al die positieve verhalen. 
 
Sollicitatie training  
Vorige week hebben mijn job-coach collega en ik onze eerste sollicitatie training gegeven in de gevangenis. Onze 
deelnemers waren mannen die bijna vrij komen. 

Solliciteren op z’n Albanees is aan iemand van een bedrijf je CV 
afgeven en dan maar hopen dat dat goed komt. Een sollicitatie 
gesprek duurt soms 5 tot 10 minuten!!! 

Vaak ook solliciteer je niet zelf, maar doet een vader of vriend een 
goed woordje voor de sollicitant. Daar komt wel enige verandering 
in, maar in de gevangenis hebben ze van die veranderingen nog 
niet veel van meegemaakt. 

Wij hebben de cursus zelf samengesteld, en ook aan de werkzoekenden uit de kerken aangeboden. Daar kregen we in 
eerste instantie weinig respons op, omdat-het-gratis-was!! Maar in de gevangenis hadden we goeie aandacht! 
 
Het was triest om te horen dat van de 8 personen er maar 1 normaal werk had gedaan, als metselaar.  
Een van de jongens zou terug moeten en schaapherder worden. Daar zag hij tegenop. Een ander had geen idee wat hij 
moest, en vroeg ons de oren van het hoofd. Een aantal van de mannen zullen we helpen een baan te zoeken als ze 
vrijkomen. Ondertussen zijn we gevraagd om in 2 andere gevangenissen deze cursus te verzorgen.  
 

Zoals zovaak gezegd, voelt het heel bevoorrecht om dit werk te mogen doen, met zoveel zichtbare resultaten. We zijn 
er blij mee, ik ben er blij mee. Zo is er weer een groep mannen bezig om fondsen te werven voor een nieuw te bouwen 
woning van een van de families die we ondersteunen. Maar er zijn nog veel meer mogelijkheden. Als je geinteresseerd 
bent hoe je mee kunt doen, of bij kunt dragen, neem dan gerust contact op. 
 
Alle goeds gewenst, Fred en WilmaAlle goeds gewenst, Fred en WilmaAlle goeds gewenst, Fred en WilmaAlle goeds gewenst, Fred en Wilma    
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