
 

 
Groet vanuit Priske 
 
En wat vond je nou het leukst …. is zo’n standaard vraag na de vakantie. 

M’n favoriet is toch wel dat 
vertelden dat Judith zwanger
verwachting gaat! Met Lois ons eerste kleinkind gaat alles ook geweldig. 
 
Jullie weten misschien 
de motor of om te wandelen. Deze zomer is daar bijna niks van gekomen. 
Da’s natuurlijk niet echt slim om zo weinig ontspanning in te bouwen, en we 
hebben elkaar beloofd dat we daar bete
tochten hebben we gelukkig toch 

 
Deze zomer is er bij ons ingebroken en is er veel gest
weet wie de inbrekers zijn geweest, maar de politie 
Maar wat ontzettend aardig is er door veel van 
vervelende voorval. Van alle kanten hebben we hulp aangeboden gekregen, 
HEEL ERG bedankt daarvoor. 
 
Start school seizoen 
Half september hebben we de start van het schoolseizoen 

de kinderen voor ’t eerst zelf van alles hadden voorbereid. 
Allemaal vertelden ze hoe ze, op hun eigen manier, sterker zijn geworden 
doordat ze 
Kinderen die hebben geleerd dat ze 
mogelijkheden
moeder in de gevangenis zit. En die hebben geleerd 
God is die het beste met ze voor heeft.

 
Gemopper in heel het land 
Op dit moment wordt er in heel Albanië

laten slopen. Terras overkappingen, aanbouwtjes en wat verder niet volgens de 
regels is geplaatst is allemaal weggehaald. Het straatbeeld is er bijzonder van 
opgeknapt, maar het humeur van d
Ook hele hotels, flatgebouwen van wel 7 verdiepingen, restaurant complexen 
is al veel met de grond gelijk gemaakt wat geen deugdelijke documenten had.
Dat klinkt goed, maar het zorgde er ook voor dat we geen nieuw huis voor een van

onze gezinnen mochten bouwen! 
 
Met nieuw elan d’r tegen ‘an 
Het bestuur van onze organisatie Shkbsh 
zij hebben een tijd geleden aangegeven dat het genoeg is geweest.
leden uitgeschreven zijn, en de nieuwe leden ingeschreven. Dat gaat hier via de rechtbank.
Maar ook voor stichting Gevangenenzorg Albanie
werk hier hebben we deze zomer nieuwe bestuursleden gevonden. 
En eerder in het jaar is onze Thuis Front Commissie
Ik ben benieuwd waar dit naar toe gaat, met zoveel vers bloed!

Fred &Wilma 
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is zo’n standaard vraag na de vakantie.  
M’n favoriet is toch wel dat Judith en Michiel hier op vakantie kwamen en 
vertelden dat Judith zwanger is. Gisteren hoorden we dat alles volgens 

Met Lois ons eerste kleinkind gaat alles ook geweldig. 

Jullie weten misschien dat we geregeld naar de prachtigste plaatsen gaan met 
de motor of om te wandelen. Deze zomer is daar bijna niks van gekomen. 
Da’s natuurlijk niet echt slim om zo weinig ontspanning in te bouwen, en we 
hebben elkaar beloofd dat we daar beter op gaan letten. Een paar 

gelukkig toch wel gemaakt.  

Deze zomer is er bij ons ingebroken en is er veel gestolen. Het hele dorp 
zijn geweest, maar de politie geeft niet thuis.  

Maar wat ontzettend aardig is er door veel van jullie gereageerd op dit 
vervelende voorval. Van alle kanten hebben we hulp aangeboden gekregen, 

rt van het schoolseizoen gevierd voor de kinderen van gevangenen, waarbij 
inderen voor ’t eerst zelf van alles hadden voorbereid. 

Allemaal vertelden ze hoe ze, op hun eigen manier, sterker zijn geworden 
doordat ze in Jezus geloven. En dat kon je zien.  
Kinderen die hebben geleerd dat ze van waarde zijn
mogelijkheden ook al vindt de omgeving het maar niks dat hun vader of 
moeder in de gevangenis zit. En die hebben geleerd 
God is die het beste met ze voor heeft.  

Albanië gemopperd, omdat de regering heel veel illegale bouwwerken heeft 
laten slopen. Terras overkappingen, aanbouwtjes en wat verder niet volgens de 
regels is geplaatst is allemaal weggehaald. Het straatbeeld is er bijzonder van 
opgeknapt, maar het humeur van de ondernemers niet!
Ook hele hotels, flatgebouwen van wel 7 verdiepingen, restaurant complexen 
is al veel met de grond gelijk gemaakt wat geen deugdelijke documenten had.
Dat klinkt goed, maar het zorgde er ook voor dat we geen nieuw huis voor een van

Shkbsh is jarenlang met name voor mijzelf een grote steun geweest.
en tijd geleden aangegeven dat het genoeg is geweest. Vandaag kreeg ik het bericht dat 

leden uitgeschreven zijn, en de nieuwe leden ingeschreven. Dat gaat hier via de rechtbank.
stichting Gevangenenzorg Albanie, de Nederlandse stichting die ondersteunend is aan ons 

eze zomer nieuwe bestuursleden gevonden.  
Thuis Front Commissie bijna volledig vernieuwd en uitgebreid. 

Ik ben benieuwd waar dit naar toe gaat, met zoveel vers bloed! 

Gevangenenzorg 
Albanie  

  Zorg voor 
- (ex-) gevangenen en hun families 
- slachtoffers van vrouwenhandel
- voorlichting en trainingen 
- info centrum tegen vrouwenhandel
- opvang van drugsverslaafden
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Dit is de nieuwsbrief 
van Fred en Wilma 
die sinds 2008 in 
Albanie wonen en 
werken. 

 
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. 



 
Religieuze zaken 
Zoals jullie misschien hebben gehoord is er een succesvol bezoek van de paus aan Albanië geweest. 

Bijzondere boodschap van een man op een bijzondere positie – Hij sprak over vreedzame 
verhoudingen tussen de verschillende religies, maar ook om overal Jezus te verkondigen. 
Mooi dat alles goed ging. 
Een week later werd Wilma door de wereldleider (ook een ‘paus’) van de Bektashi moslim 
gemeenschap uitgenodigd in het kader van de Bajram viering afgelopen weekend.  

We hebben bij hem aan tafel gezeten en gesproken over onze verschillende geloven. Ook weer bijzonder. 
 
Kerk in de gevangenis 
Wat NOG VEEL BIJZONDERDER is, zijn de ontwikkelingen rondom onze wens om kerken in de 
gevangenissen te stimuleren. Onze kapelaans hebben een aantal mensen gevonden die oprecht tot geloof zijn 
gekomen, en gemotiveerd zijn om dat te delen met hun mede gevangenen. 
We hadden geen slechtere mensen kunnen vinden…..! 

Deze mensen zijn terecht langdurig veroordeeld voor wat ze hun omgeving en de 
samenleving hebben aangedaan. Maar ze zijn oprecht tot inzicht gekomen hoe 
verkeerd dat is geweest. Nu zijn zij misschien degenen die andere mensen over Hoop 
en een nieuwe Toekomst mogen vertellen, zoals God dat aan zijn mensen aanbiedt in 
Jeremia 29 - Want Ik weet, welke gedachten Ik over u koester, luidt het woord des 
HEREN, gedachten van vrede en niet van onheil, om u een hoopvolle toekomst te 
geven. 

 
Pastor Ermal, een van onze gevangenis-kapelaans vertelde over een ervaring van de afgelopen maand in 
‘zijn’ gevangenis in Rrogozhine. Mensen beleden hun verkeerde keuzes, werden opgevangen door 
medegevangenen en veranderden merkbaar. Hij schreef me enthousiast in een email – ‘Geloof jij dat er een 
kerk kan komen in de gevangenis van Rrogozhine? Nou, IK OOK!!’ 
 
Tot in de verste uithoeken 
Vorig jaar zijn we in contact gekomen met Teuta (tee-oe-ta) een vrouwelijke voorganger van een klein kerkje 
in het uiterste puntje van Albanië – Bajram Curi ook wel Tropoje genoemd. 
We hebben haar en haar kerk als partner gevraagd voor een heel klein cellen complex met 12 gevangenen. 
Die cellen zien eruit als middeleeuwse kerkers onder een oud kasteel – zelfs een een-persoons matras past er 
niet in, en de gangen zijn 60 cm breed….. Gebouwd in 1956 onder het communisme. Wat hebben die mensen 
gedacht toen ze dit bouwden. Teuta kon geen woord uitbrengen.  
Maar ze verraste ons volledig toen ze gewoon 2 weken later begon met de mensen te bezoeken. En dat doet 
ze nog steeds, omzien naar mensen die gevangen zijn.  
 
We zijn blij met alle medewerking, we hebben wel 100 vrijwilligers als Teuta. En dat is nog steeds bijzonder 
in een land waar alles draait om materialisme. Zo hebben we ook verschillende gastgezinnen die vrijwillig als 
crisis opvang willen fungeren. 
Afgelopen zondag waren mijn collega en ik samen met Johan, een bezoeker uit Zierikzee, in een dienst om te 
vertellen van ons werk onder slachtoffers van vrouwenhandel. Vier (4!!!) gezinnen wilden graag meer weten 
en mee werken om hun huis open te zetten voor vrouwen die per direct een schuilplaats nodig hebben. 
 
Verloting - Reis naar Albanie 

Met enthousiasme is er gereageerd op de oproep voor nieuwe sponsors voor onze 
kosten die we in Nederland hebben. Dat is een hele steun waar we erg content mee 
zijn. 
Met evenveel enthousiasme kunnen we dan ook zeggen dat er heel binnenkort bekend 
wordt wie de geheel verzorgde reis heeft gewonnen. 
De uitslag wordt in ieder geval bekend gemaakt op http://fredwilma.webs.com en op  

https://www.facebook.com/GevangenenzorgAlbanie  
 



 

Why Would You Care…? Whenever you did this to any of my people… Matthew 25. 

Wat doen we nou bijvoorbeeld voor families van gevangenen 
We kregen de vraag of we een vrouw die op korte termijn vrij zou komen uit de gevangenis konden helpen, 
want ze is zo arm. Met die vraag kunnen we net veel, want er zijn zoveel arme mensen op de wereld. 
Omdat we met beperkte middelen moeten werken, dwingen we onszelf goed na te denken wat we kunnen 
betekenen, zodat de persoon of de familie door onze hulp beter in staat is om 
zichzelf te redden. 
Deze vrouw bleek psychisch zwak te zijn, en de familie heeft zich van haar 
afgekeerd. 
Samen hebben we een plan uit gezet om deze vrouw aan een lokale kerk te 
koppelen zodat ze het evangelie kan horen, vrienden krijgt en geen fouten 
meer maakt. Tegelijkertijd hebben we contact met de familie gezocht en zijn 
gaan werken aan herstel van de familie banden. 
 
Nu dat ze 2 maanden vrij is heeft de vrouw daadwerkelijk nieuwe vrienden 
gemaakt die haar opvangen. Maar nog veel belangrijker is is dat haar ouders haar weer hebben geaccepteerd, 
en ze nu bij hen kan komen wonen. 
De vrouw heeft erkend wat haar fouten uit het verleden waren, en heeft vergeving aan haar ouders gevraagd. 
Ze is tot geloof gekomen en heeft ook aan God vergeving gevraagd. Dat heeft een nog grotere impact! Samen 
kunnen ze nu bouwen aan een nieuwe toekomst.  
 
Of alles dan goed gaat? 
Die vraag willen we eigenlijk niet eens beantwoorden. In Nederland gebeuren er dingen die je liever niet 
wilt, net als dat hier het geval is.  
Wel zijn we aan het kijken of we op den duur structureel iets geregelder naar Nederland kunnen, en hoe we 
dat moeten bekostigen. Want we voelen ons erg op onze plek en denken dat we hier in Albanië nog genoeg 
kunnen  bijdragen aan mooie ontwikkelingen. Plannen te over …..  

Wilma is goed op gang met de eerste Albanese voedselbank. Ik zit in het bestuur van de voedselbank. 
Als we tot zegen van het hele land willen zijn, inclusief de verst afgelegen dorpen, moet er nog heel wat gebeuren. 
 
Binnen ons werk van Shkbsh willen we nog meer kunnen betekenen voor de slachtoffers van vrouwenhandel en 
gedwongen prostitutie. Uit ons onderzoek en na overleg met de nationaal coördinatrice voor vrouwenhandel blijkt dat er 
geen enkel initiatief bestaat om vrouwen daadwerkelijk te redden uit de prostitutie. Daar denken we dus hard over na op ’t 
moment. 

 
Maar wel alles op z’n tijd  
Zoals ik al aan het begin vertelde – we moeten iets meer ontspanning in plannen in ons leven, dan houden we eea ook 
beter vol. Dus nadat we deze maand nog een overvolle agenda hebben met bezoek van verschillende vrienden, groepen 
en partners hebben we eind oktober 2 weekjes echte vakantie.  Lekker even niks. 
 
Bedankt voor jullie betrokkenheid, op welke manier dan ook, op ons werk. Zonder jullie steun zou het veel moeilijker 
zijn om ons werk te doen. We zijn er maar blij mee! 
 
Alle goeds gewenst, Fred en Wilma 
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