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Al zou de vijgeboom niet bloeien, en er geen opbrengst aan de wijnstokken zijn, de vrucht van de olijfboom teleurstellen; al zouden de
akkers geen spijs opleveren, de schapen uit de kooi verdreven zijn en er
geen runderen in de stallingen zijn, nochtans zal ik juichen in de Here,
jubelen in de God van mijn heil.
Habakuk 3:18

Bovenstaande tekst lazen we vanmorgen in het oude testament. De
profeet schrijft deze gevoelens op na het uitspreken van het onheil wat
het Joodse volk zal treffen. Dit vanwege hun losbandigheid.
Hoe treffend is de gelijkenis met deze tijd. De hele wereld is in
barensnood. Konden voorheen Amerika en Europa nog bouwen op hun
sterke monetaire eenheid, het stort nu als een kaartenbak ineen.
Griekenland neemt heel Europa mee in zijn val. Veel Albanezen zijn
teruggekomen maar vinden ook hier geen werk. Toch mogen wij met
de profeet juichen in de Heer en jubelen in de God van ons heil.

Het leven in Albanie is zwaar en de
sociale voorzieningen zijn slecht.

Weduwe van Genci:
Begin dit jaar hebben sommigen van U een bericht ontvangen over het
overlijden van Genci. Hij ging hout zoeken voor zijn gezin en kwam te
overlijden na een val van de 4de verdieping van een fabriek. Zijn vrouw
klopte bij de sociale dienst aan maar krijg nul op request. We willen
alle mensen bedanken die zijn vrouw en kinderen ondersteund hebben
met een gift. Om zelf ook een steentje bij te dragen gaat ze op pad met
een kinderwagen om oud ijzer en blikjes te verzamelen. Het levert
nagenoeg niets op maar we bewonderen haar instelling. Wees maar
dankbaar dat u in een land als Nederland woont.
Sponsorproject Annet:
In 2008 ben ik begonnen met het sponsorproject. Het doel van het
project is dat de kinderen naar school gaan zodat ze minimaal de Bijbel
kunnen lezen. Het bijzondere van het project is dat 100% van het
sponsorgeld bij de families terechtkomt. Dit omdat de organisatie met
vrijwilligers werkt.
Het is nu uitgegroeid tot 30 kinderen die zeker één keer in de maand
bezocht worden. In september worden er schoolboeken en andere
schoolspullen gekocht. De rest van het jaar wordt het geld besteed aan
voedsel, hout, aflossen van schulden, etc. Ik bespreek iedere keer met
de moeder wat er nodig is.
Al op jonge leeftijd was Ola geadopteerd door een Albanees echtpaar
maar helaas overleden beiden vlak achter elkaar. De regering heeft
toen gevraagd of Ola in het safe huis van de Kenedi Stichting kon
wonen. Want familie van haar was enkel geinterresseerd om voor haar
te zorgen zodat ze met de koe kon lopen. Maar er was bij de stichting
geen geld om voor haar te zorgen.
Dankzij een Nederlandse sponsor kon ze toch geplaatst worden. Ola
woont nu met zes andere meisjes in het huis. Ze paste zich goed aan en
het gaat nu erg goed met haar.

Rina met Annet voor de deur

In augustus is een van de
meisjes, Ola, gedoopt.

De familie van haar was enkel
geinterresseerd om voor haar te
zorgen zodat ze met de koe kon
lopen. . . . .

Na 15 jaar werken onder de
Albanezen is het goed om even
bij te tanken.

A-team 2012:
Ook dit jaar is er weer een groep uit Nederland gekomen om mee te
werken aan de opbouw van Albanië. Deze keer was het een team
van 14 man uit Ommen. De hele groep konden we onderbrengen in
ons huis. Met dit A(lbanië)-team hebben we een nieuw magazijn
gebouwd voor het verzorgingshuis voor ouderen. Daarnaast kon
nog een kippenhok worden gebouwd en hand- en spandiensten
worden verleend. Geen van hen had ooit gemetseld of een haakse
slijper in handen gehad. Vaak om half zes opstaan en om zes uur
ontbijt! Dit vanwege de zengende hitte op de bouwplaats.
Petje op en veel water drinken luidde het advies. Geweldig om zo
bezig te zijn. Dat geldt voor Rob en Annet, alswel voor de groep zelf.
Natuurlijk was er ook volop tijd voor ontspanning, pilsje op zijn
tijd, wandeling door de bergen en diepgaande gesprekken.
Zelfs na twee weken hard werken zat de stemming er nog goed in
en hadden enkelen er moeite mee om terug te 'moeten' naar
Nederland. De groep voor volgend jaar kan zich nu al inschrijven!
Bijtanken:
Dat hulpverlening in een land als Albanië na verloop van tijd zijn
tol eist heeft Rob aan den lijve ondervonden. Het dagelijks werken
onder de allerarmsten, confrontatie met corruptie en het grote
cultuurverschil met Nederland vergt enorm veel energie. Nu, na 15
jaar zending in Albanië, is het tijd om een serieuze rustperiode in te
lassen. In oktober komen we zeker drie maanden naar Nederland.
Even los van alle vragen en noden van anderen; even tijd voor
onszelf nemen.
Maar ook een tijd om ons te bezinnen op de volgende periode in
Albanië. We hebben veel gegeven en met resultaat! Projecten zijn
overgenomen en voortgezet door anderen. Zijn er nog uitdagingen
waarbij we Albanezen kunnen bereiken met de onvoorwaardelijke
liefde van God? Ook hier is de tijd voorbij om op straat te gaan
staan met een traktaatje. We willen de lokale kerk blijven helpen en
getuigen van een almachtige God, die zijn Zoon gaf als offer voor
onze zonde. Opdat allen die in Hem geloven niet verloren gaan,
maar eeuwig zullen leven. We hebben dus heel wat te bieden!
Wat kan een mens nog meer wensen?!

Het A-team 2012
We kunnen met een gerust hart onze werkplek even verlaten. Alle
lopende projecten waaronder gevangeniswerk, sponsorkinderen en
naailessen worden overgenomen door lokale werkers.
Inmiddels hebben we ook een passende woning gevonden voor de
periode dat we in Nederland zijn, en wel in Venhorst (N.Br)
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Aan iedereen die ons in gebed en financieel ondersteunt onze
hartelijke dank. U maakt dit alles en nog veel meer mogelijk.

Rob en Annet van Eck

