
 Fred Westerink en Wilma Verburg werken 
sinds 2008  in  Albanië:  
Fred in het gevangenis werk van Albanie en  
Wilma in het psychiatrisch ziekenhuis in 
Elbasan.  
Daarnaast is zij Food Bank Albania 
begonnen. 
 
Voor de overzichtelijkheid sturen Fred en 
Wilma om en om een nieuwsbrief. 
Dit keer is het Wilma’s beurt. Alle brieven 
zijn te vinden op fredwilma.webs.com 

 

Wat was het wennen om weer terug thuis in Albanië te zijn. 

De eerste dagen wist ik ’s morgens bij het wakker worden niet eens waar ik 

was: helemaal gedesoriënteerd. 

3x in 1,5 maand naar Nederland geroepen worden, is ook niet niks. 

Iedereen heel erg bedankt voor de felicitaties met Lois geboorte en voor 

het medeleven met het overlijden van mijn vader. 

Mijn moeder probeert haar dagelijkse leven weer op te pakken, maar mist 

mijn vader enorm natuurlijk. 

Gelukkig is onze kleindochter Lois al een wolk van een baby geworden. 

Niets meer te merken van haar vroeg geboren zijn. 

 

Een greep uit het Nieuws uit het Psychiatrisch Ziekenhuis 

In de vorige brief had ik al verteld over de wisseling van de directeur en financieel directeur omdat de 

socialisten nu aan de macht zijn. 

Met de nieuwe algemeen directeur gaat de samenwerking erg goed. Hij is zeer hardwerkend en probeert 

het imago van het ziekenhuis te veranderen. Alles wordt geschilderd, het eten is van betere kwaliteit, er is 

controle op de werkuren, en we hebben zelfs een extra medewerker in Tulipan gekregen.   

Het is te bizar voor 

woorden, maar de nieuwe 

financieel directeur 

daarentegen loopt alleen te 

pronken met zijn 

socialistische familie die in 

de regering zit. In de 

eerste ontmoeting vertelde 

hij me dat hij de corruptie 

ging aanpakken. Heel goed. 

Maar toen wilde hij mijn handtekening onder een bepaald inventaris document. Dat was fraude dus weigerde 

ik. ( Bij het laatste transport vanuit Nederland met alle nieuwe dekens en lakens was er nl geprobeerd een 

heel “winstgevend 

spelletje” te spelen wat 

mijn team heeft tegen 

gehouden). Toen begon hij 

te dreigen dat mijn 

collega’s de gevangenis in 

zouden moeten en ik het 

land uit gezet zou worden 

als ik het niet deed. Het 

liep wat hoog op zo zelfs 

dat het ministerie naar het ziekenhuis belde dat ze die Nederlandse met rust moesten laten.   

        
Fred en Wilma 
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Mijn collega’s zijn behoorlijk bang geworden maar we gaan gewoon door.  

Daarom ook een foto van de nieuwste verbeteringen die mogelijk gemaakt zijn door St. Mensenkinderen en 

door de opbrengst van een concert dat op initiatief van Hulp voor Albanië uit Bovensmilde was 

georganiseerd: Een vaste overkapping voor het dagactiviteiten centrum Tulipan en een heuse weg i.p.v. 

blubber naar Rilindja, het andere centrum.  

 

Is alles nu klaar? Aan de buitenkant ziet het ziekenhuis er sinds een paar 

weken prachtig uit.  

En inderdaad is er de laatste 5 jaar ontzettend veel veranderd.  Maar wat ben 

ik blij dat er een groep in Nederland aan het overwegen is om volgend jaar te 

helpen de toiletten en douches verder totaal aan te pakken . (2 jaar geleden 

heb ik op 9 afdelingen al boilers kunnen plaatsen en de kapotte douches weer 

kunnen repareren) maar de toiletten zijn nog vreselijk. Ik zal geen schokkende 

foto laten zien, maar deze deur geeft al een indruk. 

 

Ik hoop dat er dit jaar overheidsbudget voor de dagcentra is begroot, ik hoop 

dat alle patiënten nu een goede dossier opbouw en zorg/begeleidingsplan 

krijgen die ze in mogen kijken, ik bid dat de kerken blijven komen, ik hoop dat 

de trainingen nog verder overgenomen worden door de staf, en ik bid dat de 

patiënten ook goed behandeld worden als ik niet in de buurt ben… 

 

Nog wat oude foto’s van 20 en 5 jaar geleden 

 

Het Psychiatrisch 

Ziekenhuis bestaat dit jaar 

50 jaar. Van zo lang 

geleden heb ik geen foto’s.  

Wel van 20 jaar geleden 

toen ik voor het eerst in 

het ziekenhuis kwam en 

God me in mijn hart sprak 

dat ik hier ooit zou gaan 

werken.  

 

 

 

 

 

 

De bovenste 2 foto’s zijn van begin jaren 90. 

De onderste 2 foto’s van 5 jaar geleden toen ik er begon te 

werken. 

 

Wat een verschil met deze laatste foto die vorig jaar op 

dezelfde afdeling is genomen. Wat is er met alle hulp uit 

Nederland en Gods zegen veel ten goede veranderd. 

 



 

Food Bank Albania “Solidariteti për Ushqim “ .  
 

Veel mensen vragen me hoe het met de voedselbank gaat. Wel, we zijn als  eerste officieel geregistreerd 

en door FEBA ( de Federatie van Europese Voedselbanken) als project geaccepteerd. 

Maanden zijn we bezig geweest om alle documenten in orde te krijgen. Alles kost extra tijd als je niet mee 

wilt gaan in omkoperij.  

Als voorzichtige schatting leven in Albanië 500.000 mensen (=  15%)  onder de nationale armoede grens van  

1 euro per persoon per dag.  D.w.z.: een gezin met 2 kinderen heeft als familiebudget dan 120 Euro per 

maand.  

 

De voedselproducenten en supermarkten zijn nog erg afwachtend en vernietigen liever het voedsel dan 

dat ze het ons doneren. Bij vernietiging krijgen ze nl de 20% BTW terug en bij donatie niet.  

Daarom zijn we naast flink lobbyen bij ministeries, producenten, 

supermarkten, business, met onze eerste bewustwordin en voedsel actie 

begonnen op o.a. scholen, een christelijke radiozender en in verschillende 

kerken. Dit jaar hebben we tot nu toe 1.000 kilo voedsel via andere 

hulporganisaties kunnen uitdelen. Zij kennen de families goed en kunnen zo 

ook andere sociale hulp geven.  Bijv. families die leven onder bloedwraak; 

families waar kerken diaconaal zorg voor dragen; families met ernstige 

psychiatrische problematiek  enz.  

 

Onze kleine team bestaande uit Toni de Albanese manager en ik, is er 

ongelofelijk druk mee. We zijn een groep van vrijwilligers aan het 

opbouwen en hopen Albanese fondsen te vinden. Tot nu toe wordt het 

project door St Mensenkinderen gefinancierd en betalen Fred en ik Toni vanuit onze eigen ondersteuning.  

De visie is echter dat het een geheel Albanees gedragen project gaat worden.  

We zijn ook op facebook te vinden en hebben een eigen website: www.foodbank.al 

 

Tot slot willen we jullie allemaal een fijne en relaxte vakantie wensen.  

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 

 


