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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, 

 

Als ik deze brief schrijf, zijn we als voedselbank acties aan het houden in 20 supermarkten in 5 steden. 

(Tirana, Elbasan, Shkodër, Lushnjë en Fier) 

De opbrengst tot nu toe is 2.500 kilo.  

Misschien is dit voor Nederlandse begrippen niet veel, maar voor hier is het 

een mooi resultaat.  

Er deden meer dan 100 vrijwilligers mee. Dat is iets waar we heel gelukkig 

mee zijn, want het woord vrijwilligerswerk heeft, door het rigide 

communisme dat hier heeft geheerst,nog steeds een negatieve lading.  

In die tijd was de hele bevolking nl. verplicht samen te werken voor niets. 

 

Als Food Bank Albania bestaan we nu 2,5 jaar en we groeien gestaag, maar 

de lijst aan verzoeken om voedsel groeit nog véél harder.  

Gelukkig komen er lokale voedselbanken bij in andere plaatsen.  

Wij helpen hen opstarten, geven training en materialen. 

 

Dit is ook het tweede jaar dat we toestemming hebben om naar de 

scholen te gaan. Tot nu toe hebben ongeveer 50 scholen meegedaan. Ze 

verzamelen voedsel in en doneren het via ons aan gezinnen die onder 

de armoede grens leven. 

De nationale armoede grens is voor Albanië gesteld op 1 Euro per 

persoon per dag. Dwz. een gezin met 2 kinderen moet rondkomen van 

minder dan 120 Euro per maand.  En dat zijn er helaas nog steeds een 

half miljoen. Dat is heel veel op een bevolking van 3 miljoen. 

Daarom zijn we ook zo trots op de hoeveelheid voedsel die er toch 

binnen komt.  Gegeven door Albanezen voor Albanezen. 

 

St. Mensenkinderen heeft het de voedselbank mogelijk gemaakt om  

de 4 winter maanden lang  aan 250 families een voedselpakket 

uit te delen. Ook Freds gevangenenorganisatie heeft dit 4 maanden lang kunnen doen. 

Het mooie is dat er hierdoor ook tientallen mensen door tot geloof zijn 

gekomen. 

Soms sturen ze ons een bedankbrief, zoals hieronder: 
I want to thank you from my heart for the food donated to us. You are very important to me because 

you were close when I needed. I think you are provider for many people especially here in Albania 

because of the poverty many people face. Helping those people with food is a beautiful thing and great. 

I feel really good because I’m part of a big family. Thank you for all. God bless you 

From Gjyle Cakani 

 

A special thank you for the food bank for the food donations given to us. This thank you note is coming 

especially from my 5 children. May God bless you and multiply your incomes and your staff because you 

are close to the needy people. Thank you for all you do for us. Amen.  

Trendelina Spahiu 

 

 

Volgende week ga ik naar de jaarvergadering van alle Europese 

voedselbanken. Ik hoop veel te horen en leren van voedselbanken die al 30 jaar bestaan. Het zou zo’n winst zijn als we in 

Albanië, net als in de meeste andere Europese landen,  de wet zouden kunnen veranderen zodat bedrijven bij 

voedseldonaties aan de voedselbank de BTW terug zouden krijgen. Nu krijgen ze dit alleen als het voedsel vernietigd wordt. 

Wat een verspilling!! 



 

Natuurlijk is mijn andere werk in het psychiatrisch ziekenhuis in Elbasan er ook nog. 

Op deze foto zien jullie 3 mannen die heel trots hun certificaat laten zien 

dat ze gekregen hebben. Deze 3 kunnen nu wat lezen en schrijven en 

rekenen. Dingen die ze 2 jaar geleden nog niet konden en waarvan het bij 

niemand van de staf was opgekomen om het ze te leren.  En dat is een van 

mijn doelen: aan de verpleging laten zien dat die hele groep patiënten ook 

gewoon individuele mensen zijn die zich kunnen ontwikkelen en eigen 

wensen hebben. 

Andere patiënten hebben bijvoorbeeld Engelse les gehad en oefenen heel 

hard op elke buitenlander die komt. 

 

Is er alleen maar positiefs te melden?  

Nee, jammer genoeg niet. 

In januari zou er weer een transport komen voor het ziekenhuis met 

allemaal materiaal waar de verpleging om gevraagd had. ( veel incontinentie matrassen, kleding, meubilair)  

De dag voor het vertrek van de vrachtwagen uit Nederland trok de nieuwe directrice opeens haar toestemming in.  

Zoveel mensen in Nederland die zich hiervoor ingezet hadden en dan nu dit….  

Ik was vreselijk teleurgesteld en de patiënten en staf misschien nog wel meer.  

Aanvankelijk was ik van plan het werk daar te stoppen. Maar als ik aan de patiënten dacht… voor hen ben ik er ten slotte.  

Het ministerie werd van verschillende kanten hierover ingelicht. Of dat het was, weet ik niet, maar ze heeft uiteindelijk 

haar excuses aan geboden en gevraagd of ik wilde blijven. 

En dat doe ik!  

Het transport is trouwens heel goed terecht gekomen bij een ander ziekenhuis.  

 

Bestaat ons leven dan alleen uit werken? 

Nou, het is wel een aandachtspunt want Fred en ik runnen allebei een organisatie met verschillende projecten. 

Daarom is het dubbel genieten als we in Nederland 

zijn. 

We waren er in maart voor de verjaardagen van 

onze kleindochters Lois en Ilse ( nu 1 en 2 jaar ).  

We passen dan zoveel mogelijk op zodat de meisjes 

merken dat we ook in het echt bestaan en niet 

alleen op skype of face time. 

 

We hebben toen ook onze ontmoetings avond in 

de VEG- Elburg gehouden. Het deed ons goed om 

zoveel mensen te zien die meeleven met ons en 

ons werk. Verreweg de meesten waren zelfs al 

meerdere keren in Albanië geweest.  

 

En zo zijn jullie met deze brief weer helemaal op de hoogte. 

De volgende keer zal Fred het over zijn werk hebben.  

Tot dan wensen wij iedereen een mooi voorjaar toe, dat hier al uitbundig is begonnen.  

 

Zoti ju bëkoftë,  Fred en Wilma    

 
        Nederlandse Tulpen om een Albanese Olijfboom 
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