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Fred Westerink en Wilma Verburg 
werken  sinds 2008 in Albanië: 
Fred in het gevangenis werk van 
Albanië 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 

	  
Beste	  allemaal,	  
	  
Hoe	  warm	  het	  was	  en	  ...	  
Terwijl	  ik	  deze	  nieuwsbrief	  schrijf	  is	  het	  buiten	  boven	  de	  35	  graden.	  En	  dat	  is	  het	  al	  6	  weken.	  

Er	  is	  nauwelijks	  een	  druppel	  regen	  gevallen	  en	  ons	  dorp	  heeft	  al	  4	  weken	  
helemaal	  geen	  water	  meer.	  Er	  is	  droogte	  ja	  maar	  het	  probleem	  is	  het	  water	  
beheer.	  Het	  hele	  dorp	  moet	  net	  als	  vroeger	  naar	  de	  enkele	  waterputten	  en	  de	  
emmers	  water	  mee	  naar	  huis	  slepen.	  	  
Ondanks	  onze	  6	  reservoirs	  van	  elk	  1.000	  liter,	  hebben	  wij	  dit	  jaar	  al	  2x	  een	  
tankwagen	  met	  water	  moeten	  bestellen	  (	  40	  Euro).	  Die	  mensen	  maken	  overuren	  
tot	  middernacht	  om	  aan	  de	  vraag	  te	  voldoen.	  	  	  
Er	  wordt	  steen	  en	  been	  geklaagd	  maar	  	  elk	  kantoor	  en	  departement	  wijst	  naar	  
de	  ander	  als	  de	  schuldige.	  

	  
Onverwachts	  zijn	  Fred	  en	  ik	  vorige	  week	  	  in	  Nederland	  geweest	  .	  
We	  werden	  op	  vrijdagmiddag	  opgebeld	  met	  het	  bericht	  dat	  Freds	  moeder	  ernstig	  ziek	  was.	  Diezelfde	  nacht	  nog	  is	  Fred	  naar	  
huis	  gevlogen.	  Hij	  was	  net	  op	  tijd	  om	  bij	  haar	  te	  zijn	  toen	  ze	  een	  paar	  uur	  later	  al,	  op	  zondag	  19	  juli,	  	  stierf.	  	  Opeens	  zaten	  
we	  in	  stressige	  en	  verdrietige	  dagen	  ondanks	  dat	  we	  ook	  blij	  waren	  dat	  ze	  niet	  wekenlang	  heeft	  moeten	  lijden.	  Voor	  ons	  
geen	  wekelijks	  zondagse	  skype-‐bellen	  meer.	  Wij	  missen	  nu	  iemand	  die	  elke	  ochtend	  en	  avond	  voor	  ons	  bad,	  net	  zoals	  ze	  
deed	  voor	  al	  haar	  kinderen,	  klein,-‐	  en	  achterkleinkinderen.	  
	  
Ondertussen	  is	  afgelopen	  maanden	  het	  werk	  in	  het	  psychiatrisch	  ziekenhuis	  natuurlijk	  doorgegaan.	  	  
Zoals	  ik	  al	  eerder	  schreef,	  is	  het	  er	  niet	  makkelijker	  opgeworden	  met	  alle	  onderlinge	  ruzies	  en	  bedreigingen.	  
Een	  heleboel	  is	  politiek	  gekleurd	  maar	  er	  veel	  zijn	  ook	  persoonlijke	  vetes.	  Ik	  probeer	  er	  buiten	  te	  blijven	  en	  zoveel	  mogelijk	  
voor	  de	  patiënten	  voor	  elkaar	  te	  krijgen.	  De	  patiënten	  zijn	  zoals	  altijd	  het	  dupe.	  
Gelukkig	  zijn	  er	  veel	  Nederlanders	  geweest.	  Bijv.	  “Ep	  en	  Vloet”.	  Deze	  groep	  heeft	  alle	  toiletten	  in	  het	  hele	  ziekenhuis	  

aangepakt.	  Alle	  lekkages	  zijn	  verholpen,	  de	  
toiletten	  kunnen	  doorgespoeld	  worden.	  Iets	  
volkomen	  nieuws!!	  Patiënten	  èn	  personeel	  krijgen	  
uitleg.	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
Deze	  patiënt	  verwoordde	  het	  zo:	  	  
“Dank	  je	  wel.	  Respect.	  Nu	  kunnen	  we	  als	  normale	  
mensen	  naar	  het	  toilet.	  
Het	  is	  een	  schande	  dat	  jullie	  wèl	  komen	  en	  dit	  werk	  doen	  terwijl	  ons	  eigen	  volk	  ons	  laat	  
stikken.”	  



Ook	  hebben	  we	  ons	  tweede	  DagActiviteiten	  Centrum	  “Rilindja”	  opgeknapt.	  
Het	  kreeg	  een	  toilet,	  de	  
wasmachine	  werd	  na	  4	  jaar	  
eindelijk	  aangesloten,	  muren	  zijn	  
uitgebroken	  en	  alle	  tuinbanken	  
werden	  opnieuw	  geschilderd.	  Bij	  
het	  opnieuw	  verven	  hebben	  
andere	  Nederlanders	  geholpen:	  
de	  VONO	  groep	  uit	  Apeldoorn.	  
En	  natuurlijk	  is	  de	  opening	  met	  
zoveel	  mogelijk	  patiënten	  
gevierd.	  

	  
Afgelopen	  maand	  kwam	  het	  Albanian	  Helsinki	  Comittee	  (	  human	  rights)	  in	  het	  ziekenhuis.	  Toevallig	  was	  de	  vertaler	  een	  
vriend	  van	  ons.	  Hij	  stuurde	  me	  halverwege	  een	  sms-‐je	  dat	  de	  directeur	  net	  aan	  het	  vertellen	  was	  dat	  zonder	  de	  jarenlange	  
steun	  van	  de	  Nederlanders	  dit	  ziekenhuis	  nog	  steeds	  in	  het	  barbarendom	  zou	  verkeren.	  	  
De	  vertaler	  vertelde	  me	  dat	  de	  twee	  dagcentra	  de	  beste	  waren	  die	  ze	  gezien	  hadden.	  Dit	  kompliment	  geef	  ik	  door	  aan	  
iedereen	  die	  hier	  aan	  bijgedragen	  heeft!	  
	  
Gedurende	  de	  afgelopen	  7	  jaren	  is	  mijn	  werk	  hier	  gegroeid	  en	  veranderd.	  Het	  begon	  met	  het	  psychiatrisch	  ziekenhuis,	  

maar	  naast	  nog	  enkele	  projecten,	  ben	  ik	  nu	  ook	  directeur	  van	  
Foodbank	  Albania.	  De	  eerste	  van	  het	  land.	  
We	  hebben	  ondertussen	  branches	  in	  Elbasan	  en	  Korҫa	  en	  dit	  jaar	  
starten	  we	  ook	  in	  het	  Noorden	  van	  het	  land.	  Het	  is	  niet	  makkelijk	  
om	  in	  zo’n	  corrupt	  land	  alles	  eerlijk	  te	  regelen.	  Het	  gaat	  soms	  
zoveel	  sneller	  als	  je	  wat	  geld	  “onder	  de	  tafel”	  door	  geeft.	  	  
Het	  voedsel	  dat	  wij	  ontvangen	  distribueren	  we	  via	  andere	  NGO’s,	  
kerken	  of	  de	  Sociale	  Dienst.	  Iedere	  familie	  leeft	  onder	  de	  
nationale	  armoede	  grens	  :	  1	  Euro	  pppd.	  	  
Hier	  in	  Albanië	  is	  het	  voor	  bedrijven	  veel	  goedkoper	  om	  voedsel	  
te	  vernietigen	  dan	  om	  het	  te	  doneren	  aan	  bijv.	  de	  voedselbank.	  

Dat	  komt	  omdat	  de	  bedrijven	  bij	  vernietiging	  de	  20	  %	  BTW	  terugkrijgen.	  In	  veel	  Europese	  landen,	  waaronder	  Nederland,	  
krijgen	  ze	  dit	  ook	  terug	  bij	  donatie.	  We	  hopen	  dit	  ook	  in	  Albanië	  voor	  elkaar	  te	  krijgen.	  
	  
De	  maand	  augustus	  is	  de	  vakantiemaand	  bij	  uitstek	  hier.	  	  
En	  ook	  wij	  vertrekken	  morgenochtend	  heel	  
vroeg	  naar	  Nederland.	  
We	  gaan	  genieten	  van	  onze	  kinderen	  en	  
kleinkinderen.	  	  
En	  ook	  jullie	  wensen	  we	  allemaal	  een	  fijne	  
vakantie	  toe.	  
	  
Zoti	  ju	  bëkoftë,	  
	  
Fred	  en	  Wilma	  
	  
	  
	  

Een	  gift	  overmaken	  kan	  via	  onze	  gemeente	  (en	  is	  aftrekbaar	  van	  de	  belasting	  )	  
Rek.	  Nummer	   :	  NL	  56	  RABO	  038	  47	  78	  453.	  
T.a.v.	   	   :	  VEG	  Elburg	  zendingscommissie	  
Ovv	  	   	   :	  Albanië	  +	  werk	  Fred	  Wilma	  +	  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	  
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