
 

 
Si j’a kaloni?  
Dit is een gebruikelijke begroeting in ons dorp – een variant op ‘hoe gaat ‘t’, eigenlijk 
meer nog – ‘hoe geet ut’ 
 
Ons antwoord voor ’t moment zou dan zijn c’ka, zoiets als ons Tsja.  
Want naast weer zoveel ontwikkelingen en mogelijkheden is er het gemis van Wilma’s 

vader die op 15 april is overleden.  
Het afscheid, de begrafenis zelf en de grote 
belangstelling van familie, vrienden en bekenden 
hebben ons als familie, rondom mijn schoonmoeder, 
erg goed gedaan. 
Tegelijkertijd zijn we super blij met de geboorte van 
ons eerste kleinkind, Lois, en trots op haar ouders 
Maaike en Joram. Ze is iets te vroeg geboren op 19 
maart, maar is gewoon bere-gezond! 
Gelukkig heeft ook opa Gerrit nog een maand van 

haar kunnen genieten en van zijn status als over-grootvader. 
 
Amnestie 
Tsja, na het voorgaande is elke overgang moeilijk. Misschien dan maar over de amnestie van vorige maand. 
900 Gevangenen hebben amnestie gekregen. Wat maakt het dan een verschil, wie je bent en waar je voor 

staat! 
Wij zijn gevraagd om voor een aantal mensen opvang te regelen.  
Eén vrouw is in de gevangenis veranderd van een boos en 

gewelddadig mens in één van de vriendelijkste personen die ik ken. De volgende dag 
na haar vrijlating kwam ze naar ons kantoor om ons te bedanken voor alle hulp die 
we haar hebben geboden.  
En ja, de verandering kwam omdat ze tot geloof is gekomen! 

 
Eén van de mannen die we zouden helpen had zijn zinnen direct weer op criminaliteit 
gezet – die zagen we ook niet meer terug. Een andere man was erg blij dat hij vrij 
kwam, en vroeg ons te helpen zijn familie te zoeken.  
Dat was sneu. Zijn familie leeft in grote armoede, en hijzelf kan vanwege ziekte ook 
niet meer werken.   
We zoeken steun om hem voor zo’n 50 euro per maand te helpen. Iets voor jou?! 
 
Over het hele land 
Afgelopen kerst hebben we vrijwilligers gevonden voor 240 kinderen van gevangenen, die 
de kinderen namens hun ouder in de gevangenis een kado brachten. En gedurende de 
winter hebben we weer, 4 maanden lang, 200 van de armste gezinnen van gevangenen met 
voedsel en brandhout kunnen steunen, dankzij Stichting Mensenkinderen! 
Dit alles voornamelijk met mensen van de lokale kerken uit het hele land. 
Onze opzet is dat op deze manier kwetsbare mensen bevriend raken met positieve personen 
die het beste met ze voor hebben. En dat is gelukt! Net als vorig jaar zijn er veel 
vriendschappen ontstaan, wekelijks zoeken mensen elkaar op en er zijn opnieuw meer dan 
40 mensen die daarnaast regelmatig de kerk bezoeken. 
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Om de verhalen 
overzichtelijk te 
houden schrijven we 
om en om de brief. 
Dit keer is het mijn,   
Freds beurt, en gaat 
het over het werk 
zoals hierboven staat.  



 

 
Onze kapelaans 
Afgelopen jaar hebben we 4 nieuwe geestelijk verzorgers kunnen aannemen – gevangenis kapelaans. Zij zijn 
voor ‘hun gevangenis’ verantwoordelijk voor het bezoeken van gevangenen, het bezoeken en helpen van hun 

families en het mobiliseren van vrijwilligers bij dit alles. 
We hebben afgelopen weken als volledige staf weer gezamenlijk Pasen gevierd in 
veel gevangenissen. Super. De gevangenen konden het waarderen! 
 
Deze week kreeg ik van onze coördinator een update, dat de kapelaans de 
afgelopen maanden meer dan 170 gevangenis bezoeken hebben afgelegd, en ruim 
100 families van gevangenen hebben bezocht.  Daarnaast hebben we concerten 
georganiseerd, sterke mannen meegenomen die staal met hun handen kunnen 
buigen, Moederdag gevierd met mannelijke gevangenen (!), voetbal 
wedstrijden georganiseerd etc. 
Enerzijds om hun aandacht af te leiden van de dagelijkse sleur, en 
anderzijds om hun aandacht te vestigen op het maken van nieuwe, 
positieve keuzes voor hun leven. 

En ’t geeft resultaat! Veel mensen hebben weer hoop voor wanneer ze weer vrij komen, en 
bijna 20 mensen hebben recentelijk nadrukkelijk gekozen voor Jezus als hun Heer. 
 
Diakonia 
We hebben een project Diakonia, waarbij we families die geïsoleerd leven vaker bezoeken en helpen met 
praktische zaken. En uiteindelijk met een lokale kerk in contact brengen zodat ze als 
kwetsbaar gezin meer sociale contacten krijgen. Zo hebben we al een aantal gezinnen 
geholpen met ‘t bewerken van hun land, anderen met dokters bezoek en veel meer.  
 
Op dit moment hebben we een gezin dat ver weg woont, met 2 tienerdochters. 
We willen graag dat ze ieder weekend naar Burrel komen, de provincie hoofdstad, en 
daar dan Engelse les krijgen en contact maken met de jeugd van de kerk daar. Voor 
beide meisjes hebben we voor het vervoer met de bus, de Engelse les en een broodje, 
60 euro per maand nodig. Is dit een project dat jij wilt steunen? 
 
Gaat alles verder lekker? 
Nou… In februari is onze server gecrasht, en heb ik vele avonden en weekenden samen met onze 
computerman tevergeefs geprobeerd om onze data te redden. Nu zijn we nog steeds 
bezig alle gegevens op te vissen uit oude bestanden en emails. ’t Belangrijkste hebben 
we gelukkig. 
Een vol jaar hebben we last gehad van de verkiezingen – eerst de voorbereidingen, en 
daarna de onzekerheid wie vervangen zou worden of niet. In de gevangenissen zijn 
wel heel veel mensen vervangen door vrienden van het nieuwe systeem. En niemand is bekend met de regels, 
en hebben we dus geregeld voor een dichte deur gestaan. Gelukkig gaat het weer beter nu. 
Onze hoofdsponsor heeft aangegeven te stoppen eind 2015. Dat betekent een enorme financiële stap 
achteruit. Toch geloof ik dat we andere manieren zullen vinden om door te kunnen gaan, en ons werk zelfs 
uit te kunnen breiden.  
Daar zal ook hard voor moeten worden gewerkt; we doen ons best! 
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Why Would You Care…? Whenever you did this to any of my people… Matthew 25. 

 
Presentatie  
Begin April waren we als Shkbsh uitgenodigd voor een officiële presentatie van de directie van ’t 
gevangeniswezen, en mocht ik alle gevangenis directeuren ook toespreken, met als thema rehabilitatie. 
Mijn focus lag op de meerwaarde van maatschappelijke organisaties als de onze, met ondertussen meer dan 
100 vrijwilligers, voor mensen van goede wil.  
Foto’s ed te vinden op http://www.dpbsh.gov.al/newweb/?fq=albumi&id=23  
 
Meedoen? 
Praktisch. Ons werk biedt altijd verschillende mogelijkheden om voor praktische projecten naar Albanië te 
komen. Dat moet natuurlijk wel tijdig en met aandacht worden voorbereid! Neem daarvoor gerust contact 
met ons op. 
Giften – we komen vrijwel dagelijks heftige situaties tegen die vragen om actie. Maar zonder budget is er 
niet veel te beginnen. Een eenmalige gift, of liever nog, maandelijkse ondersteuning van ons werk voor de 
gevangenen en hun families, wordt zeer op prijs gesteld! 
Giften voor de hierboven genoemde projecten mogen ook gerust kleiner zijn. Vele beetjes maken een grote! 
Wil je meer weten, neem gerust contact met ons op. 
 
Na alle commotie en emoties, en 3 keer naar Nederland komen in een maand, willen Wilma en ik graag weer 
volop aan de slag in Albanie. Er is genoeg te doen, en we kunnen genoeg doen. 
Wilma zal bv de volgende keer vertellen van haar nieuwe project, en binnenkort vertellen we hoe je een 
gratis reis naar Albanie kunt winnen. Nieuwsgierig? Kijk vast op http://fredwilma.webs.com/verloting-
verzorgde-reis-14  
En veel meer. Daar gaan we nu eerst maar eens aan beginnen! 
 
Alle goeds gewenst, Fred en Wilma 
 

Een gift overmaken kan via onze gemeente (en is aftrekbaar van de belasting ) 
Rek. Nummer : 38.47.78.453 
IBAN  : NL56RABO0384778453 
T.a.v.  : VEG Elburg zendingscommissie 
Ovv   : 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:  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 

Winterhulp  wekelijkse bijeenkomst   gevangenis Burrel        Micro - krediet
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