
 

Fred Westerink en Wilma Verburg 
werken sinds 2008  in  Albanië.  
Wilma in het psychiatrisch 
ziekenhuis in Elbasan, en Fred in het 
gevangenis werk van Albanie.  
 
Voor de overzichtelijkheid sturen 
Fred en Wilma om en om een aparte 
nieuwsbrief van hun werk. 
Dit keer is het Wilma’s beurt. Alle 
brieven zijn te vinden op 
www.adire.nu 

 
Het is allemaal niet op de Nederlandse televisie geweest maar voor Albanië zijn het ongekend spannende maanden geweest 
i.v.m. de landelijke verkiezingen.  

Na 8 jaar de democraten met Sali Berisha hebben nu op 23 juni de socialisten met 
Edi Rama gewonnen.  

De directeur van het staats psychiatrisch ziekenhuis waar ik werk, is democraat. 
Het gevolg is dat we nu een andere directeur moeten krijgen. Het is maar goed dat 
ik al een aantal afspraken in overeenkomsten met dikke stempels ( daar zijn ze 
hier dol op) heb laten vastleggen. 
Het is de verwachting dat ook de directeuren van de staats gevangenissen, waar 
Fred werkt, gewisseld zullen worden van democraten naar socialisten. 

Verkiezingstijd betekent hier heel veel campagne voeren en weinig meer op je werk komen.                  
http://www.youtube.com/watch?v=3GfKsxDrmNs 

 
De afgelopen maanden zijn wij een paar keer in Nederland geweest voor 
familie aangelegenheden, minder leuke en heel erg leuke. 
Mijn vader kreeg een hersenbloeding en is nu aan het revalideren maar is 
helaas rolstoel gebonden geworden. Dat betekent een heel ander leven voor 
mijn altijd zo actieve ouders. 
Gelukkig kon hij ’s morgens toch even onze schoonzoon en dochter als 
bruidspaar bewonderen op hun trouwdag 24 mei.  
De hele week had het geregend maar op deze speciale dag voor Judith en 
Michiel was het droog en scheen de zon zelfs. En zo hebben wij er een hele 
mooie herinnering bij.  
           Joram &Maaike  Wilma& Fred  Judith& Michiel   Eline 
 
 

Natuurlijk is het werk in Albanië  ook doorgegaan. 
In Nederland hebben we er een presentatie over gegeven in onze gemeente ( VEG Elburg – Nunspeet)  
En terwijl we die aan het voorbereiden waren dachten Fred en ik allebei “Wauw, wat zijn de 5 jaar omgevlogen , wat is er veel 
gebeurd en mogelijk geworden met al jullie hulp en bovenal Gods zegen”. ( op www.adire.nu zijn onze presentatie terug te vinden) 

Omdat het mijn beurt is om een nieuwsbrief te schrijven, zal ik wat vertellen over de afgelopen maanden in het psychiatrisch 
ziekenhuis. 

Vanuit Hoop voor Albanië Bovensmilde is 
een truck met 90 m3 materiaal voor het 
ziekenhuis gekomen. Deze was voornamelijk 
gevuld met 100 bedden en incontinentie 
matrassen, kleding en kasten.  
Bijna alle 340 bedden zijn nu vervangen in 
het ziekenhuis.  
Ik hoop nu met een project voor elkaar te 
krijgen dat alle patiënten voor komende 
winter ook nieuwe lakens en dekens hebben.  

De overheid heeft geen geld meer hiervoor en de winters zijn koud; de verwarming werkt meestal niet en veel glas in de ramen 
op de afdelingen ontbreekt.   
Voor 25 euro verwacht ik een deken, kussen, sloop en boven-onder laken te kunnen kopen.  Wordt vervolgd. 
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Alle Kerstkaarten die jullie geschreven hadden voor de 
patiënten, kwamen pas weer half januari boven water.  
We hebben van de nood een deugd gemaakt en de kaarten  met 
Valentijnsdag uitgedeeld samen met wat chocolade. 
Het feit dat er mensen zover weg aan hen hadden gedacht, 
ontroerde sommigen heel erg. Chocolade is een uitzonderlijke 
lekkernij voor hen en werd naar binnen geschrokt want je weet 
maar nooit wie het anders van je afpakt.  
 

Natuurlijk hebben we elke 
maand alle verjaardagen 
gevierd.  
En met Pasen zijn er in 
samenwerking met een plaatselijke kerk 2 diensten in Tulipan georganiseerd. Er kwamen 56 
patiënten en ook veel staf en stagiaires om te luisteren en mee te zingen. De liederen stonden  
op papier maar de meesten konden niet lezen en deden alsof . 
We zijn toen 
begonnen om 
sommigen van hen 
te leren hun eigen 
naam te schrijven. 

Ze willen dit zo graag kunnen want als kind 
hebben ze die kans nooit gekregen.  
Een nieuwe wereld zou voor hen open gaan en het 
zou zo sterk voor hun eigenwaarde zijn. Wie weet 
kunnen ze de kinderbijbels dan zelf lezen 
waarvan ze nu alleen de plaatjes bekijken.  
Ze zouden ook met hun eigen naam kunnen ondertekenen i.p.v. met een kruisje.  Paasdienst in Tulipan 
O.a. daarover heb ik een project geschreven en het ziet er naar uit    

dat het gaat lukken en we een gespecialiseerde onderwijzer/es kunnen gaan zoeken.   
 

Aan het eind van deze brief wil ik jullie nog iets heel anders vertellen over een plan 
dat al meer dan een jaar broedt in mijn hoofd en roert in mijn hart.  
Zoals jullie weten, hebben wij sinds een jaar een groot huis waarvan wij op middelste 
verdieping wonen. De bovenste verdieping is voor de vele gasten die we krijgen.  
De onderste verdieping staat nog steeds leeg 
Ik denk dat het nu het juiste moment is om te onderzoeken of we daar,  
een voedselbank kunnen starten met als motto: 

“Fighting food waste and  
getting food for the people who need it.” 

Terwijl nog heel veel mensen in grote armoede leven, zijn er ondertussen ook hele welvarende Albanese families en grote 
supermarktketens in het land en wordt er ook hier voedsel verspild.  
Hoe, met wie, onder welke paraplu; de rol van de kerken; hoe komen we aan het voedsel, de fondsen en de vrijwilligers; welke 
criteria…allemaal nog vragen. Als jullie ideeën hebben, laat het me weten. 
 
Shumë te fala dhe 
Zoti ju bëkoftë  
 

Fred en Wilma 
 

Geld overmaken voor ons en onze projecten kan via onze gemeente: 
Rek.nummer : 38.47.78.453 
T.a.v.  : VEG Elburg zendingscommissie 
O.v.v.         : Albanië + eventueel de naam van het project  

 
Op de hoogte blijven òf afmelden kan door een  

email te sturen of kijk op www.adire.nu 
Postadres Nederland: Roel& Jolanda Knol 

Huikenstraat 5, 8081 XV Elburg, ℡ 0525 – 680214 

Fred Westerink - Wilma Verburg 
Kuti Postare 270 / 1, Tirana Albanië 

℡ 00355 68 20 13 940 / 00355 68 20 19 876 
fred.wilma.albanie@gmail.com 

 


