
 

 
En het is een MEISJE – Ilse Aimée 

 

6 Maart is ze geboren - Ilse Aimée -  
dochter van onze kinderen Judith en Michiel. 
Alles is bijzonder voorspoedig verlopen, en 

moeder en kind maken het nog steeds prima. En 

zo ook opa en oma ☺ ook al zijn we ondertussen 

weer lang en breed terug in Albanië.  
In Nederland hebben we vooral genoten van onze 

kinderen en onze andere kleindochter Lois.  Lois 

is  half maart 1 jaar geworden, en is ook een prachtig mensje met een heel eigen wil.  
 
Elk nadeel heeft zijn voordeel …? 
Net voordat we naar Nederland kwamen is er opnieuw ingebroken, nu 

in ons kantoor in Tirana. Geen enkel spoor natuurlijk van de dader.  
Gelukkig is er niets kapot gemaakt, niks overhoop gehaald, geen computers, gitaar of 

laptop mee genomen, er is alleen wel bijna 1.000 euro gestolen.  
We hebben gelijk gezocht naar een goede oplossing, en hebben nu alarm-beveiliging via 

een bewakingsbedrijf. Ik was plezierig verrast van de prijs die ze vragen. Het is dan wel 

een dure les geweest maar het had heel wat erger kunnen zijn.  
Ook ons huis beveiligen ze nu. Een hele geruststelling, omdat we geregeld van huis weg 

moeten. 
Het geld dat uit ons kantoor is gestolen was studiegeld 

voor een meisje uit een achterstandsgezin, een oudere ex-
gevangene en zo meer. Gelukkig krijgen ze wat hen toekomt 

omdat we onze reserves daarvoor gebruiken.  
Maar we hebben bedacht dat we ons niet willen laten kisten 

door zo’n schandalige inbraak.  
Wij willen niet minder kunnen doen, maar juist méér. 

Daarvoor hebben we op internet een actie gestart. ‘Diefstal krijgt ons er niet onder!’   
http://www.geef.nl/actie/diefstal-krijgt-ons-er-niet-onder#.VQnLbrrvPgI 
 
Winterhulp – relaties bouwen. 
Op dit moment is het voorjaar begonnen en hebben we de laatste fase afgerond van ons Winterhulp 

Programma – 200 armste gezinnen van gevangenen ontvangen 4 maanden lang voedsel en brandhout om de 

winter door te komen. 
De meeste hulp wordt uitgedeeld via lokale kerken van onze partners en ‘kapelaans’, zodat mensen naast 

praktische hulp ook vriendschappen kunnen 

opbouwen. En die gaat verder dan een paar maanden. 
We zien deze mensen graag opgenomen in de familie 

van gelovigen. Positieve contacten zijn zo belangrijk 

als je ’t moeilijk hebt. 
 
We zijn blij dat we weer zoveel gezinnen hebben 

kunnen helpen! Verschillende mensen komen nu trouw 

naar de kerk en hebben bewuste keuzes voor hun leven gemaakt. 
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  Zorg voor  
- (ex-) gevangenen en hun families  
- slachtoffers van vrouwenhandel 
- voorlichting en trainingen  
- info centrum tegen vrouwenhandel 
- opvang van drugsverslaafden 

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 

beurt, Fred,  en gaat 

het over het werk 

zoals hierboven staat.  



 
Reis naar Albanie 
Nog maar even en we hebben de eerste (door ons) georganiseerde reis naar Albanie. Drees Polinder uit 

Nunspeet is de winnaar van de verloting afgelopen najaar, en samen met Alie zijn vrouw zullen ze een deel 

van ons werk gaan zien. Een ander gezin kon vanwege ziekte helaas niet  

komen. ’t Wordt een mix van werk en vakantie, en we zijn van plan er iets 

moois van te maken. 
 
Albanië zelf is dan ook een erg mooi land. Wij genieten van ons plekje 

waar we wonen, maar er zijn nog veel meer en nog mooiere plekken. 

Vooral de bergen over en het binnenland in, dat biedt heel veel afwisseling 

en avontuur. Regelmatig gaan we daar lopen of toeren met de motor.  
Om ’t plezier natuurlijk, en om in ons onderhoud te voorzien bied ik aan 

om enduro- motor tochten te organiseren.  
 
Nina Åstrom  
2 Weken geleden hadden we bezoek van Nina Astrom. In eerste 

instantie had ik er niet bijzonder enthousiast op gereageerd, maar 

wat had ze veel te bieden. Een echte Grand Lady! 
Ze heeft o.a. optredens verzorgd in 2 gevangenissen, en de 

gevangenen waren allemaal onder de indruk van haar 

persoonlijkheid, professionaliteit en daarnaast haar verhaal met God.  
Tot onze eigen verrassing waren er in de high-security gevangenis wel 10 mannen, die, een beetje stiekem en 

met tranen in hun ogen, het gebed aan het eind van de bijeenkomst mee baden. 
 
Kerk in de gevangenis 
Ons werk is ontwikkeld rondom de gevangenenzorg. Toen ik begon in 2008 hadden we activiteiten in vijf 

gevangenissen, en één kapelaan (kapelaan is een gevangenis dominee).  
Nu, in 2015, hebben we 7 kapelaans en zijn we in gesprek met de GZB en 

Mensenkinderen voor nog meer kapelaans. Onze wens is om een kapelaan 

voor elke gevangenis te krijgen, die alle meewerken aan onze droom om een 

‘kerk in elke gevangenis’ te realiseren.  
Stel je voor dat elke gevangenis een groep gelovigen krijgt, die elkaar 

steunt, en die bereid zijn om hun leven te veranderen ten goede.  
En dat gebeurt!  
In 5 van onze gevangenissen zijn er langgestraften, mannen en vrouwen die 

hele nare dingen hebben gedaan, en nu door onze kapelaans worden getraind om leiders te worden binnen in 

de gevangenis om anderen het verhaal van onze God door te geven, een God die omziet naar de mensen.  
Jesaja 57 vertelt van God: Ik leef in die hoge en heilige plaats, maar ook bij ieder die berouwvol en 
nederig is, Ik verfris de nederigen en geef nieuwe moed aan mensen met een berouwvol hart. 

 
Alle goeds gewenst, Fred en Wilma 
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