
 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 
fredwilma.webs.com 

 

En opeens is het jaar 2013 alweer om. Het is een turbulent jaar geweest met in ons gezin mooie en nare gebeurtenissen.  
Een hoogtepunt was het trouwen van onze Judith met Michiel en ook het nieuws dat Joram en Maaike in april een baby hopen 
te krijgen. We worden voor het eerst opa en oma, hoe zal dat zijn… 
Ook met onze oudste dochter Eline die in Italië woont, gaat het goed. We zien elkaar zo’n 2x per jaar maar gelukkig is er 
tegenwoordig Skype en Whatsapp. Waar we vroeger 6 weken moesten wachten op antwoord, gaat je mobiel nu na 6 seconden. 
Verdrietig was natuurlijk dat mijn vader een hersenbloeding kreeg. Als mijn broer en ( schoon-) zussen niet zoveel deden voor 
mijn ouders, zouden wij niet op deze manier ons werk kunnen doen. 
 
Na 8 jaar democraten met Sali Berisha zijn nu de socialisten met Edi Rama aan de macht. Door deze politieke verandering 
was veel personeel in het ziekenhuis bang ontslagen te worden en durfde geen beslissing te nemen zolang het niet duidelijk 

was wie bijv. de nieuwe directeur zou worden. ‘t Werk lag stil. 
6 Maanden na de verkiezingen is er eindelijk iemand aangesteld en kon ik gaan 
kennismaken. De nieuwe directeur vertelde me dat hij geen enkel (staats) 
ziekenhuis wist dat de laatste jaren zo ten positieve veranderd was. Hij wilde 
graag via mij alle Nederlanders die hier aan bijgedragen hadden, bedanken. Dat 
doe ik dan bij deze: Bedankt!! 
Ook op een seminar georganiseerd door het Ministerie van Gezondheid kreeg 
ons ziekenhuis een groot compliment voor wat wij, met name in Tulipan en 
Rilindja, gerealiseerd hadden voor de patiënten. Alle andere ziekenhuizen 
kregen een dikke onvoldoende, zeiden ze. 
Wederom werden de Nederlanders hiervoor bedankt.  
Ik ben daarom ook zo blij dat er via St. Mensenkinderen voldoende geld is om  

Dagelijkse activiteit in Tulipan     in 2014 al deze activiteiten weer voort te kunnen zetten. 
 
Een greep uit de afgelopen maanden op het werk  
Met Hoop voor Albanië (HvA) en GGz Centraal hebben we de 
afgelopen jaren zo’n 300 van de 360 bedden en matrassen vervangen. 
In de zomer nieuwsbrief schreef ik dat het ziekenhuis echter geen geld 
meer had om lakens en dekens te kopen voor komende winter zodat 
veel patiënten zonder kussens en onder kapotte dekens op de kale 
matras lagen. 
Jullie begrijpen hoe blij we me z’n allen waren toen Stichting 
Mensenkinderen mij in staat stelde om voor alle patiënten 2 nieuwe 
dekens, lakens en een kussen te kopen. Dit alles komt met het 
transport van HvA op 6 januari dus ik kan jullie helaas nog geen foto 
sturen van de verandering.  In die vrachtwagen die de dekens en lakens 
brengt zitten o.a. ook 200 dozen met kleding. De patiënten vragen me  Situatie nu nog: goede bedden, geen kussen, laken en 1 oude deken. 
er al maanden naar want ook voor normale, persoonlijke kleding zijn ze afhankelijk van wat wij brengen.     
Het is altijd wat vechten en heel veel controleren om te zorgen dat alles bij de juiste mensen komt maar het lukt. 
 
Mijn doel is niet alleen om de levensomstandigheden te verbeteren maar ook om de kwaliteit van zorg te vergroten. 
Daarom geef en/of organiseer ik ook een paar keer per jaar officieel erkende trainingen voor alle artsen en 
verpleegkundigen/verzorgenden uit de hele regio. In maart en in oktober. 
De afgelopen jaren is er een trouw team ontstaan met een Engelse psychiater, een Schotse arts, 2 Engelse psychologen en 
mijzelf. Dit keer was het thema: Alcohol en drugs. Echt, zelfs in het ziekenhuis ruik ik soms de drugs.  
Het goede nieuws is dat mijn Albanese collega’s een steeds groter aandeel gaan leveren in de trainingen. Ik merk ook dat ik 
steeds minder direct aanwezig hoef te zijn in Elbasan. 
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Natuurlijk hebben we ook, in samenwerking met 2 kerken, Kerst gevierd. 
Eerst hebben we een beauty dag waar alle dames weken naar uit zien. 
Dan beginnen we enkele dagen van te voren met dagelijks een stukje van het 
Kerstverhaal te lezen. Dat doen we nu enkele jaren en het is bijzonder wanneer je ziet dat 
een aantal van hen nu het verhaal kennen.  
Alle Kerstkaarten uit Nederland waren dit jaar gelukkig op tijd zodat we hen jullie 
Kerstwensen gelijk met wat lekkers en het kadootje konden geven. 
We hebben gekozen om als vervolg op het hygiëne project van vorig jaar er iets van 
shampoo (al maanden op), deodorant (wat is dat?), tandpasta o.i.d. bij te doen 
           Iedereen wilde op de foto bij de Kerstboom 
 

Nu zijn er nog 2 projecten buiten het ziekenhuis waar ik bij betrokken ben en graag wat over wil vertellen. 
Het eerste betreft een soort pre-school voor kinderen uit arme gezinnen. 
Voornamelijk uit de Roma gemeenschap.  
Via EO metterdaad heb ik ingeschreven zodat er een kleuteronderwijzeres aan kon 
worden gesteld. En dat is gelukt. 
Op deze manier hopen we dat die kinderen een andere toekomst krijgen dan  
bedelen op straat en zoeken in de vuilnis. 
Dit project wordt uitgevoerd door een bevriende kerk/organisatie uit Elbasan die 
regelmatig wat in het ziekenhuis doet, zoals de Kerstdienst. 
Nu zijn we nog, als onderdeel van het project, op zoek naar een onderwijzeres voor 
onze patiënten want ook een aantal van hen wil graag alsnog leren een beetje te 
lezen en te schrijven. 
 

 

Het tweede is de voedselbank: “Food Bank Albania”. 
We zijn nu officieel geregistreerd en zijn daarmee de eerste in 
het land.  
Het is erg veel werk om alle documenten in orde te krijgen. 
Gelukkig doet Toni, de Albanese algemeen manager, hier veel 
in.  Het is een nieuw idee hier en we zijn bezig met relevante 
ministeries, distributeurs, supermarktketens en donateurs te 
overleggen. 
Het is ook spannend want veel mensen en organisaties zijn 
geïnteresseerd. Het is een grote verantwoording om dit 
allemaal goed af te stemmen. Maar wat zal het mooi zijn als 
de Albanese business en de gemeenschap zelf bijdragen om 
verspilling van voedsel tegen te gaan en de armoede te 
bestrijden waarin heel veel mensen nog leven. (zie foto)  

 
 
Echte vakantie hebben Fred en ik al een jaar niet gehad, maar wat hebben we enorme zegen ervaren op ons werk. 
Gelukkig wonen we zo prachtig landelijk in de bergen wat op zich al reuze ontspannend is.  
(Moet wel zeggen dat alle bezoek wat minder gecharmeerd is van alle blaffende honden en kraaiende hanen ’s nachts ;-) 
 
Gëzuar Vitin 2014        
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 fredwilma.webs.com 

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 

 


