Januari 2012

Naar goed Albanees gebruik mogen we nog iedereen die ons lief
zijn een goed, gezond en gezegend 2012 wensen. Dat voor de
mensen die wij nog niet gezien hebben tijdens de feestdagen.
Samen konden we danken voor alle goede dingen die we het
afgelopen jaar ontvangen hebben en een zegen uitspreken over het
nieuwe jaar.

Verzorgingshuis ‘Vila Kenedi’
Het afgelopen jaar zijn wij beiden druk in de weer geweest met het
nieuwe verzorgingshuis in Korca. In 9 maanden tijd is een prachtig huis
gebouwd waar we best trots op mogen zijn. Deze week komt de EO
opnamen maken als de eerste bejaarden hun intrek nemen. Er is veel
nood onder de bejaarden, zeker in de winterperiode. Wederom zijn deze
winter oude mensen gestorven door onderkoeling en slechte verzorging.
Dat willen we voorkomen met dit huis.
Toen wij uit Nederland teruggingen naar Albanië was het de bedoeling
dat we zouden vliegen. Maar dat liep toch iets anders. Een vriend en
naaste medewerker van Rob, genaamd Vangjush, zocht een auto voor
zijn zoon omdat hij taxichauffeur is. Dat moest natuurlijk een Mercedes
zijn, en wel in de E-classe. Hij had al flink gespaard, zo vertelde hij,
zodat ik in Nederland mocht zoeken naar een mooie Benz voor 1000
Euro! En je wilt het geloven of niet, de eerste week van ons verlof in
Nederland vond Rob al een prachtige auto voor die prijs.
Tonnis en Erna zijn al vele jaren onze vrienden uit Eindhoven. Erna
werkt als coordinator in een groot verzorgingshuis. Zij kreeg nu de
gelegenheid om samen met Tonnis, haar man, negen maanden mee te
draaien met het opzetten van dit nieuwe verzorgingshuis in Korca.
Dat God alle dingen doet meewerken ten goede blijkt wel dat, hoewel ik
niet kon terugvliegen met Annet, ik nu in de gelegenheid was om met
Tonnis en Erna mee te rijden naar Korca. Het vormt je karakter en
maakt je vindingrijk als je midden in de winter, zonder sneeuwbanden,
met een logge Mercedes met achterwielaandrijving, de Brennerpas
trotseert. Toen Tonnis mij vertelde dat hij voorkeur gaf aan de Brenner,
dacht ik dat het zo’n fraaie tunnel was als de Gotthard. Maar bij de
beklimming daarvan werd ik steeds stiller. De avond was ingevallen, en
het begon te sneeuwen. En ik zat volgens de GPS pas op 700 meter.
Eenmaal boven aangekomen, op 1500 meter hoogte, gierde de wind om
je oren en kon je vanwege de sneeuw de weg niet meer onderscheiden.
Alle Zwitsers waren mij al voorbij gereden met hun 4wheel drives met
winterbanden en ik was alleen in de blizzard. Ik kan je vertellen dat je
dan wel klein wordt. Als ik er nu nog aan terugdenk, dank ik God op
mijn knieën dat ik de sneeuwkettingen omkreeg, ondanks bevroren
vingers, en heel langzaam rijdend beneden ben gekomen.

Dankbaar zijn wij voor de grote
dingen die God voor ons heeft
gedaan.

Eén van die dingen is het nieuwe
verzorgingshuis in Korca, dat met
hulp van de EO en Stichting Hoop
voor Albanië in 9 maanden kon
worden gerealiseerd.

Nu is één vleugel klaar, dus nu al
plaats voor 25 bejaarden.
In februari mogen we de eerste
bewoners verwelkomen.

We krijgen veel internationale
steun voor ons werk in Albanië.
Een Finse organisatie steunt het
gevangeniswerk, de Franse
broeders en zusters steunen het
project van Annet om kinderen
naar school te laten gaan, en uit
Alphen a/d Rijn ontvingen we
geld voor voedselpaketten voor
deze winter.

Toen we in december in Nederland waren, kregen we van een Stichting
geld om voedselpakketten te kopen voor de allerarmsten.

De economische recessie heeft ook
een grote impact op de mensen
hier in Albanie. Ze zeggen zelf dat
ze al altijd in een crisis geleefd
hebben, maar nu is het wel heel
erg.
Familie in het buitenland stuurt
geen geld meer, omdat zij het zelf
moeilijk hebben. Veel Albanezen
komen terug uit Griekenland
omdat er geen werk meer is. En
dat terwijl hier in Korca al meer
dan 50% van de mensen
werkeloos is.
Fabrieken en winkels sluiten
omdat ze niets verkopen. Alles
moet worden ingevoerd . Ook zijn
de prijzen van voedsel vaak hoger
dan in Nederland. Dit terwijl de
werkende man/vrouw maar een
salaris heeft van krap 200€ per
maand.

We waren hier natuurlijk erg blij mee. Het werk moest alleen even
wachten, want de eerste twee weken van onze thuiskomst was het echt
winter hier. Er was een dik pak sneeuw gevallen en het vroor hard.
Daardoor was het onmogelijk om met de auto de binnenwegen op te
gaan. De mensen waren dan ook erg blij met het voedselpakket dat ze
kregen.
We hoorden van een gezin, met 3 mannen zonder werk, dat ze niets
hadden om te eten die dag. Ze vertrouwen erop dat de Heer voor hen
zorgt, wat altijd makkelijk gezegd is, maar wat anders is als het je
overkomt.
Deze winter is een winter als vanouds in Korca. Veel sneeuw en een paar
dagen temperaturen van -15C. De mensen waren al weer vergeten dat
dit eigenlijk normaal is. Bij veel huizen, inclusief ons toilet buiten, zijn
de waterleidingen bevroren en gesprongen door de kou, regenpijpen
stuk gevroren en is er schade aan het dak. Dus in het voorjaar weer veel
onkosten voor de mensen. Ook krijgen we veel verzoeken of we hout
voor de mensen kunnen kopen. Een gezin had bij de extreme kou al 4
dagen zonder hout gezeten, ze waren dan ook wat blij dat we ze konden
helpen hiermee.
Soms maakt het ons een beetje moedeloos als we al de verhalen van de
mensen horen. We kunnen ze niet allemaal helpen. Maar we zijn heel
dankbaar dat de Heer mensen uit Nederland op ons pad brengt met een
warm hart voor ons werk hier, zodat we de allerarmsten zo nodig een
gevulde maag kunnen geven of een warme kamer. Meer over ons werk
hier in Albanië kunt U vinden op www.korca.nl

