
 

 

Een hartelijke Kerst groet uit Albanië 

 

Zo net voor de feestdagen hoop ik dat jullie de gelegenheid hebben om van de komende Kerst te kunnen 

genieten. De maanden vanaf de zomer hebben hier heel sterk in het teken gestaan van reizen, visites en 

toekomstplannen maken. Dat heeft ons veel energie gekost, máár, we 

barsten wel van de toekomst plannen  

 

Deze dagen vieren we nu Kerst in meerdere gevangenissen.  

Vrijdag waren we met ons hele team in „mijn‟ gevangenis in Kruje. 

Een gevangenis met psychisch zieke gevangenen.  

De gevangenen waren zo blij dat we voor hen waren gekomen, 

meerdere mensen huilen: dank jullie wel dat je naar ons toe bent 

gekomen. 

 

Op dit moment zijn we ook druk met ons Angel Tree programma. 

Honderden kinderen in heel Albanië die met Kerst een cadeau krijgen van onbekende 

vrijwilligers namens hun ouder in de gevangenis. Hier is de video te zien die een 

vriend van ons voor dit project heeft gemaakt. Ook al spreek je geen Albanees, de 

video spreekt voor zich: https://vimeo.com/149116704  

 

Tegelijkertijd zijn we samen met ruim 20 kerken bezig met ons Winterproject, waar 250 van de allerarmste 

gezinnen van gevangenen 4 maanden lang worden ondersteund met voedselpakketten en brandhout. Alles 

dankzij de stichting Mensenkinderen uit Nederland.  

 

Zo hebben we onder meer 2 keer bezoek van Prison Fellowship International 

gehad om de plannen voor de volgende jaren vast te stellen. Dat resulteerde in 

een prachtig project – The Prisoners Journey. 

Een cursus van 8 bijeenkomsten, waarin gevangenen worden gevraagd na te 

denken over hun leven nav het leven van Jezus, die ook werd beschuldigd, 

gearresteerd, geslagen, veroordeeld en zelfs geëxecuteerd.  

Met sprekende video‟s en mooi les materiaal dat nu wordt vertaald, hopen we de komende 3 jaar zo‟n  

80% van alle gevangenen te bereiken. Ik zie er erg naar uit !! 

 

Kinder Sponsor Programma 

Door middel van dit programma helpen we 

kinderen van gevangenen en hun families – met 

voedselpakketten maar ook met practische hulp 

voor bv hulp om het land te bebouwen, of een 

ontbrekende wc te bouwen, cursussen voor kinderen 

die verder willen etc. Dit jaar hebben we 

toestemming gekregen om het aantal kinderen en 

hun familie die we helpen fors uit te breiden. Super. 

 

We proberen deze kinderen en hun families ook te helpen met nieuwe contacten, ‟t 

liefst via een plaatselijke kerk. Positieve vrienden zijn belangrijk voor kwetsbare 

mensen.  

Fred &Wilma 
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Wij, Wilma en Fred wonen en werken  

sinds 2008 in Albanie. Omdat we elk   

onze eigen werkzaamheden hebben      

schrijven we om de beurt een brief.     

Deze keer is het mijn beurt - Fred 

De vader van Endri zit in de 

gevangenis omdat hij wraak 

nam nadat hij jarenlang was 

gepest omdat hij een Roma is.  

Endri heeft leukemie en 

vanwege de hoge dokterskosten 

moest z‟n moeder zelfs hun koe 

verkopen. 

Endri z‟n gezondheid ging 

daarna alsnog hard achteruit. 

We hebben voor de familie een 

koe kunnen kopen zodat ze nu  

zelf de gezonde melkproducten 

weer aan huis hebben, en zelfs  

nog wat melk kunnen verkopen 

voor de dagelijkse behoeftes. 

https://vimeo.com/149116704


 

Reizen naar Albanië vanaf 2016 

We hebben met verschillende partners afspraken gemaakt om reizen naar 

Albanië te organiseren. “Avontuur met inhoud en ontmoeting”. 

We hebben veel projecten waar mensen kunnen zien wat we doen en wat de 

impact is van ons werk. Albanië zelf is natuurlijk ook enorm mooi, dus volop 

garantie voor een geweldige ervaring. Schrijf ons maar aan, of kijk anders op  

http://www.project1027.nl/#jongeren  

 

Zingeving 

2015 is op veel terreinen een bewogen jaar geweest. Dat geldt voor Albanië, dat geldt voor Nederland en 

eigenlijk voor heel de wereld. Wat zijn dan de normen en waarden, wat is dan nog van belang. 

Ik ben dit jaar vaak geraakt door getuigenissen van mensen die onder erbarmelijke opstandigheden moeten 

overleven. Zoals een gevangene die nog vele jaren in de gevangenis moet 

blijven, en nu gedoopt wilde worden. Allemaal veel te laat, besefte hij. Maar 

hij wilde perse laten zien dat hij nu echt veranderd was.  

Een ander voorbeeld was van een vrouw die de volgende week haar vonnis 

zou horen, en zei “wat ze ook beslissen, m‟n vrijheid die ik in m‟n geloof 

heb gevonden pakt niemand van me af”.  

Gisteren nog, een man die voorheen tot wel een liter raki per dag dronk.  

En nu niet meer. Op mijn vraag waarom niet, keek hij omhoog en zei – Als ik in de kerk zit dan kan ik zulke 

mooie beloftes als Hij aan ons doet toch niet met een dronken kop aanhoren?  

 

Verwachtingen 

Nadat m‟n moeder van de zomer is overleden kwam ik deze tekst tegen. We hebben „m voor dit 

jaar geadopteerd op ons werk:  

Wat geen mens heeft gezien en wat geen mens heeft gehoord en wat geen mens heeft 
bedacht, dat heeft God bestemd voor wie hem lief heeft. 1 Cor.2:9 
Al met al geen verkeerde tekst om op te leunen, want we krijgen volgend jaar ook genoeg 

uitdagingen. Nieuwe programma‟s die we gaan draaien zoals The Prisoners Journey in alle 

gevangenissen, maar ook een grote teruggang in de financiële ondersteuning die we krijgen.  

Ik ben benieuwd naar wat we gaan zien in 2016. Zelf heb ik genoeg ideeën maar ik wil me graag 

houden aan de tekst hierboven, en zien “… wat God heeft bestemd voor wie Hem lief heeft”. 

 

Stichting Gevangenenzorg Albanië 

De afgelopen tijd zijn er een aantal zaken wat beter geregeld nu via deze stichting, met name met het oog op 

de veranderende belastingregels. De ondersteuning voor zowel Wilma als mijzelf en ons beider werk gaat nu 

formeel via deze organisatie. Maar ook de giften die via onze kerk worden gedaan komen nog steeds op hun 

plek.  

Daar verandert niets aan. U zult alleen de naam „stichting Gevangenenzorg Albanië‟ wat vaker tegenkomen 

in onze berichtgeving. Binnenkort kunt u ons ook volgen via de website www.gevangenenzorgalbanie.nl  

 
Een gezegende Kerst gewenst en een gelukkig 2016 , Fred en Wilma 
 

Een gift overmaken kan via onze gemeente (en is aftrekbaar van de belasting ) 
Rek. Nummer : NL56 RABO 038 477 8453  
T.a.v.  : VEG Elburg zendingscommissie 
Ovv   : Albanië + 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 
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