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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 

 

Ik hoop allereerst dat jullie Gezegende Kerstdagen gehad hebben en het feest van Jezus geboorte hebben 

kunnen vieren met familie en vrienden. 

 

Hier in Albanië is het nog steeds niet 

zo'n algemeen feest. Ten eerste is 70 % 

van de bevolking  moslim en ten 

tweede was het voor de andere 30 % 

christelijk bevolking verboden onder 

het communisme.  

Toch heeft Fred met zijn staf Kerst 

gevierd  in 15 gevangenissen. Gitaren 

en zangers mee.   gevangenis in Kruje 

 

En ik had 2 kerken uitgenodigd 

om met de  patiënten Kerst in het 

psychiatrisch ziekenhuis  te 

komen vieren.   

Dat is elk jaar weer genieten. Er 

wordt geklapt en gedanst op alle 

kerstliedjes.  Daarna gingen we 

alle afdelingen op om wat lekkers 

uit te delen met de 300 

Kerstkaarten uit Nederland, die  er precies op tijd waren. Jullie denken 

misschien  "was dat alles?" maar  voor de patiënten betekent het zoveel .  Kerstfeest in Tulipan  

De kaarten worden gespeld, gekust en zorgvuldig bewaard. 

 

Natuurlijk valt er veel meer te vertellen over de afgelopen maanden. Een greep... 

Het ziekenhuis heeft 2 gezichten.  Tulipan, het dagactiviteiten centrum 

kan zich meten aan Nederlandse 

maatstaven. De patiënten staan 's 

morgens al vol ongedulde voor de 

deur te wachten totdat het open 

gaat.  

De situatie op met name de  

mannen afdelingen...dat  is een 

compleet ander verhaal.  Toch hou 

ik moed. 
9 uur 'morgens 

 

 

Want ik ben bijv. ongelofelijk blij dat een groep mannen  

van Ep en Vloet uit Nederland het project heeft 

aangenomen om alle toiletten op alle afdelingen te 

renoveren.  

Wat zal dat een vooruitgang in hygiëne en 

menswaardigheid  zijn.  Stel je voor.. toiletten die 

doorgespoeld kunnen worden, deuren die normaal dicht 

kunnen.  



Het ziekenhuis bestond dit jaar 50 jaar.  

Dat werd uitgebreid gevierd door de staf met een buffet en toespraken. Natuurlijk in Tulipan.  Ik kreeg een mooie 

oorkonde en via mij werden alle Nederlanders uitgebreid bedankt.   

Wat dan zo wrang is dat alle patiënten die dag 

opgesloten moesten blijven. En hadden ze dat geld 

nu maar aan medicijnen besteed die alweer weken 

op waren. Gelukkig heb ik iets geld achter de hand 

voor noodgevallen zoals medicatie voor 

suikerziekte, hartproblemen of  kleine operaties ( 

staar operatie is 100 Euro)  

 
De ene patiënt leidt de ander, die blind is door staar.                 Ook Hoop voor Albanië wordt bedankt 

En dan is er natuurlijk FoodBank Albania, de eerste  voedselbank van het 

land. http://foodbank.al/en/introduction 

Duizenden kilo's voedsel al hebben we met 100 vooral jonge vrijwilligers  

ingezameld d.m.v. voedselacties in supermarkten, op scholen, kerken, 

ambassades.   

Natuurlijk is  alles direct weer uitgedeeld aan de allerarmsten: mensen die 

onder bloedwraak leven, bejaarden,  families van gevangenen, Roma, 

gehandicapten , asielzoekers ( ja ja Albanië heeft 50 families die hier asiel 

hebben aangevraagd)  
                

Ons werk is flink gegroeid in 1 jaar.     voedselactie  in Carrefour 

Grote en internationale  organisaties hebben belangstelling getoond om partners te 

worden. Ik moet soms best moed verzamelen want het is toch een enorme 

verantwoordelijkheid om een organisatie op te zetten en op eerlijke wijze draaiende 

te houden in zo'n corrupt land. 

 Maar het is zo mooi om te zien hoeveel mensen we al hebben kunnen helpen.  

En dit voedsel is gegeven door Albanezen voor Albanezen. Een nieuw concept. 

En zo houdt zo'n gezin wat geld over om medicijnen te kopen of schoolspullen. 
 

fam. onder bloedwraak. vader wil uit angst niet in beeld  

 

De benedenverdieping van ons huis is het magazijn. Sinds de inbraak is ons huis voorzien van een alarmsysteem, 

onbreekbare ramen en een  inbraakwerende  deur naar het kantoor. We hopen maar dat dit voldoende is.   

 

En hoe het met ons zelf gaat? Goed.  

Het jaar is omgevlogen. 6 Jaar werken we in Albanië. En we weten dat we 

nog steeds voor deze missie/ dit werk geroepen zijn.  

3 Jaar genieten we alweer van ons huis in het bergdorp Priske. Geen 

seconde hebben we spijt ook al is er nogal eens gedoe met water of stroom.  

Natuurlijk is er steeds het gevoel van missen van onze kinderen, zeker nu dit 

jaar Lois is geboren en ons 2e kleinkind  over ruim 2 maanden wordt 

verwacht.  Dan is er tegenwoordig  gelukkig  altijd  WhatsApp en Skype. 

 

Tot slot wensen Fred en ik  jullie alle goeds voor 2015.          Ik krijg een 300 jaar oude olijfboom van Fred cadeau 

En we hopen velen  van jullie te ontmoeten ,  hier in Albanië of in Nederland .  

 

Zoti ju Bëkoftë          
 

 
Een gift overmaken kan via onze gemeente (en is aftrekbaar van de belasting ) 
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