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Introductie 
 
 
U heeft een bedrijf, en hopelijk gaat het u goed. Het bedrijf is gezond, heeft een goede naam, voorziet 
in werkgelegenheid voor meerdere mensen en hun families en u bent tevreden. 
Hopelijk komt u ook toe om vanuit het bedrijf een positieve impact te hebben via uw bijdrage aan 
goede doelen binnen de samenleving. 
 
Wij zijn ook een goed doel. In Albanië. We werken met gevangenen en prostituees.  
En ik nodig u uit. Ik nodig u uit om betrokken te worden op ons werk.  
En ik nodig u uit om zelf naar Albanië te komen. 
 
Sinds 2008 heb ik mijn werk als directeur bij re-integratiebedrijf Prakton in Kampen opgezegd en ben 
samen met mijn vrouw naar Albanië gegaan waar ik woon en werk als directeur van de Albanese 
organisatie  Sh.K.B.Sh. of in het Nederlands vertaald - Gevangenenzorg Albanië. 
Deze stichting op christelijke grondslag zet zich in voor gevangenen, ex-gevangenen, kinderen en 
families van gevangenen en slachtoffers van vrouwenhandel.  
Onze missie is:  
de cirkel van armoede en onmogelijkheden doorbreken voor de mensen uit onze doelgroepen 
 
In de afgelopen 7 jaren is het werk van onze organisatie uitgegroeid tot een serieuze organisatie die 
erkenning van de Albanese overheid heeft verworven en die daarnaast ook gewaardeerd wordt door 
een groot aantal lokale kerken. 
 
Ik wil u met dit korte document een aanbod doen waarmee ons werk wordt geholpen en waarmee u 
en uw bedrijf daar actief onderdeel van kunnen worden. Als u wilt. 
Daarbovenop krijgt u de mogelijkheid om persoonlijk ons werk in Albanië te bezoeken, en tegelijkertijd 
de pracht van dit bijzondere land te ontdekken. 
 
Ik wens u, ongeacht of we tot samenwerking komen, alle Goeds en voorspoed in uw zaken. 
 
 
Hartelijke groet, 
 
Fred Westerink 
Directeur Sh.K.B.Sh. – Gevangenenzorg Albanië 
Tirana, Albanië 
 
 

 
 
 



Het werk 
 
Sh.K.B.Sh. - Gevangenenzorg Albanië richt zich op (ex-) gevangenen, 
kinderen en families van gevangenen en slachtoffers van vrouwenhandel en 
gedwongen prostitutie. Daarbij zoeken we actief naar samenwerking met 
vrijwilligers uit de Albanese samenleving en met name uit de christelijke 
kerken. 
In de afgelopen jaren is het werk van Sh.K.B.Sh.- Gevangenenzorg Albanië 
sterk gegroeid. 
 
Ons werk kan worden omschreven als  
’verstandig omgaan met de beperkte mogelijkheden die ons tot de beschikking 

staan’. 
Albanië is nog steeds een van de armste landen van Europa, ondanks de 
zichtbare vooruitgang die geboekt is sinds het land in 1991 vrij kwam van het 
communistische bewind. 
 
We houden niet van criminelen of mensen die foute keuzes hebben gemaakt, 
maar we geloven wel in nieuwe kansen. Mogelijkheden en nieuwe kansen - dat 
is wat we bieden, ongeacht of iemand 101 jaar gevangenis straf heeft 
gekregen, een criminele vader of moeder heeft of dat iemand getraumatiseerd 
is door gedwongen prostitutie. 
Niet altijd gaat het goed, maar door gericht te zoeken naar mensen die 
daadwerkelijk een nieuwe, positieve keus willen maken, zijn we vaak getuige 
van mooie ontwikkelingen.  
Dat willen we graag delen met anderen, en dit voorstel is een manier om dat te 
bewerken. 
 
De Albanese gevangenissen zijn geen plezierige oorden om te moeten verblijven. Er is geen sprake 
van overmatige agressie en ernstige overbevolking, de omgang met bewaking is relatief vriendelijk te 
noemen, maar de leef condities zijn wel bijzonder armoedig. 
In de gevangenis zitten mensen zonder geld en zonder invloedrijke vrienden. De serieuze criminelen 
hebben wel geld en vrienden en ontlopen zo elke vorm van straf. Wij houden ons niet bezig met 
juridische aspecten, maar richten ons op zorg en ondersteuning van de mensen en hun families. 
 
Ons werk is opgedeeld in projecten. Op deze wijze kunnen we gericht samenwerking zoeken met 
partners die zodoende weten waar hun ondersteuning terecht komt. 
Wij hebben bv een project voor onze prison chaplains (gevangenis dominees), het kindersponsor 
project is een op zich staand project, en we hebben afgebakende eenmalige projecten zoals het 
betalen van de universiteit voor een van de sponsor kinderen, een koe voor een familie, zaaigoed voor 
een gezin en soms renovatie of bouw van een huis voor een van onze families. 
 
Vanzelfsprekend leggen we verantwoording af van al onze activiteiten, en jaarlijks wordt onze 
administratie door een erkend audit kantoor beoordeeld. 
 

Onverwachte Impact 
 
Op een dag werd mijn collega  
gebeld door een onbekende 
vrouw, een boekhoudster, die 
vroeg of ze elkaar konden 
ontmoeten. 
Ze bleek een week in de 
gevangenis te hebben 
gezeten, precies de week dat 
onze collega vrij was. 
In die week was ze in de cel 
geplaatst bij een voormalige 
’hoerenmadam’ die tot geloof 
was gekomen in de 
gevangenis. Deze had de 
boekhoudster onder haar 
hoede genomen, getroost en 
verteld van de Hoop die zij 
had gevonden. Nu was ze 
gelukkig weer vrij en wilde ze 
graag meer weten van dat 
geloof dat zelfs in de 
gevangenis mensen weer 
Hoop gaf. 



Kort weergegeven is dit wat Shkbsh - Gevangenenzorg Albanië doet :  

 Jaarlijks brengen we meer dan 1.000 bezoeken aan gevangenen in 16 gevangenissen 

 We hebben een maandelijks Kinder Sponsor programma voor 75+ kinderen van gevangenen, 
(volgend jaar voor 150 kinderen) 

 We steunen elke winter 250 gezinnen van gevangenen met voedsel en brandhout, gedurende 4 
maanden  

 We helpen ieder jaar tussen de 10 en 15 ex-slachtoffers van vrouwenhandel om terug te keren in 
de samenleving, die hen vaak vijandig gezind is 

 We organiseren zomerkampen en tenminste  2x per jaar bijeenkomsten voor kinderen van 
gevangenen  

 Onze Prison Chaplains hebben wekelijks ook contact met tientallen gezinnen van gevangenen die 
vaak geïsoleerd leven 

 We hebben een netwerk van meer dan 100 vrijwilligers, met name voor gevangenis bezoeken  

 We hebben een netwerk van vrijwilliger gezinnen waar meisjes/vrouwen tijdelijk opgevangen 
kunnen worden 

 We hebben een netwerk van meer dan 25 lokale kerken die met ons samen werken en bereid zijn 
om ex-gevangenen en hun families op te vangen  

 Via deze kerken werken we aan het Winter Project voor families van gevangenen en bv het Angel 
Tree project– ieder kind van een gevangene een cadeau voor Kerst 

 Via afgeronde projecten helpen we individuen en gezinnen zodat hun leefomstandigheden 
verbeteren en ze zonder verdere hulp van ons verder kunnen 

 We verzorgen trainingen aan professionals, scholen en kerken over de problematiek van human 
trafficking en hoe daar mee om te gaan en doen presentaties over ons werk 

Dit is slechts een samenvatting van wat we allemaal doen. Er valt altijd meer te vertellen, of te tonen. 
Daarover later meer. 
 
 
U kunt zich voorstellen dat onze medewerkers vaak in erbarmelijke situaties komen. Juist omdat onze 
activiteiten zo zijn toegenomen is het dan haast onmogelijk om ons ‘te verschuilen’ achter het excuus 
dat we voor zo’n situatie geen project hebben. 
Een kleine greep van situaties waarvoor wij geen budget hadden maar wel hebben geholpen: 

 Een oude man die na jaren gevangenschap vrijkwam, ziek, zonder familie en zijn huis in puin 

 Een familie waarvan de vader in de gevangenis is wegens moord en waarvan zijn zonen volgens 
bloedwraak enorm risico liepen om vermoord te worden 

 Een gezin uit ons Kindersponsor project waarvan het huis door regenval is weggespoeld 

 Kinderen die geïsoleerd zijn omdat ze ver uit de bewoonde wereld wonen en vanwege een ‘foute 
vader’ 

 en nog veel meer 
 

 
 
 



Samen tot meer in staat 
 
Sh.K.B.Sh. - Gevangenenzorg Albanië zoekt partners die haar werk steunen, omdat het belangrijk is 
om kansen te bieden aan mensen in uitzichtloze posities. 
U en uw bedrijf kunnen daar een actieve rol in spelen. 
 
Als u ons werk steunt met € 1.000,- op jaarbasis bieden we u een geheel verzorgd 
verblijf* in Albanië. Dan krijgt u de gelegenheid om ons werk te zien en het 
prachtige land te ontdekken.   
Vanaf € 1.500,- geldt dit aanbod zelfs voor 2 personen. 
  
* Een geheel verzorgd verblijf in Albanië bestaat uit het volgende aanbod: 

 Accommodatie op basis van volledig pension voor de duur van de reis, 
inclusief aankomst en vertrek 

 5 Daags programma van project bezoek, cultuur en natuur 

 Het definitieve programma wordt in overleg met u vastgesteld wat betreft 
voorkeuren e.d. 

 Waar mogelijk wordt de reis gepland met collega donor-partners uit Nederland 

 Niet inbegrepen is de reis naar- en van Albanië 
 
Wanneer u besluit ons werk te steunen zijn daar verschillende werkvormen voor te 
bedenken, die u zelf bepaalt. 
- Wij kunnen materiaal aanleveren voor een of meerdere evenementen waarin u de 
samenwerking tussen ons en uw bedrijf wilt promoten. 
- Ook de selectie van personen die namens uw bedrijf naar Albanië komen kan een 
manier zijn om onze samenwerking nadrukkelijker onder de aandacht te brengen 
en uw medewerkers te betrekken op de manier waarop u uw sociale 
verantwoordelijkheid invult. 
 
Elke 2-3 maanden houden wij via een nieuwsbrief geïnteresseerden op de hoogte 
van ontwikkelingen van ons werk in Albanië. 
We kunnen deze nieuwsbrieven eventueel aanpassen aan specifieke 
evenementen van uw bedrijf. 
 

Met uw hulp kunnen wij ons werk blijven doen, en maakt u deel uit 
van vele bijzondere ontwikkelingen.  
Samen tot meer in staat! 

Een nieuwe focus! 
 

 
De vader van dit 
gezin zit levenslang 
in de gevangenis. Dit 
gezin heeft te maken 
met bloedwraak 
vanwege wat vader 
heeft gedaan. Ze 
denken erover asiel 
aan te vragen in 
Duitsland. Voordat 
het zover was  
nodigden we de 
kinderen uit voor een 
zomerkamp met 
honderden andere 
kinderen. 
Na afloop van het 
kamp zegt de oudste 
dochter :  
”Ik hoef niet meer 
naar het buitenland, 
ik wil me inzetten 
hier in Albanië”.  
Ondanks de zorgen 
voor de zoons 
(vanwege de 
bloedwraak) van het 
gezin helpen we hen 
om een zinvolle 
toekomst te krijgen. 



Contact gegevens 

 
Sh.K.B.Sh. is officieel geregistreerd in Albanië sinds 2002 en heeft haar kantoor in Tirana -Albanië. 
Recent is de organisatie formeel aangesloten bij Prison Fellowship International nadat we al jaren 
nauw samenwerkten. 
Buiten Albanië zal de naam dan Prison Fellowship Albania worden gevoerd. Voor activiteiten binnen 
Albanië blijft de naam Sh.K.B.Sh. gehanteerd. 
 
In Nederland wordt het werk in Albanië ondersteund door de stichting Gevangenenzorg Albanië. Deze 
stichting is ANBI geregistreerd zodat giften aftrekbaar zijn van de belasting. 
 
 
Sh.K.B.Sh. – Prison Fellowship Albania 
Rr. Musa Agoli 35 
Postbox 270 – 1 
11111 Tirana, Albania 
 
contactpersoon: 
Fred Westerink – directeur Sh.K.B.Sh. Prison Fellowship Albania 
Tirana, Albania 
Tel.  +355 6820 13940 

Email f.westerink@shkbsh.com 
 
Stichting Gevangenenzorg Albanië  
Carmen 13 
8265 SM KAMPEN 
KvK nummer: 53441850 
 
Contactpersoon: 
Ton Verburg – voorzitter bestuur stichting Gevangenenzorg Albanië 
Kampen, Nederland 
gza.penningmeester@shkbsh.com   
 
U vindt ons op internet: 

www.gevangenenzorgalbanie.nl  en  www.shkbsh.com  
of volg ons op facebook – gevangenenzorgAlbanie en SHKBSH 
 
 

Financiele gegevens: 
 
Account name: Sh.K.B.Sh. (O.j.F.) 
Bank name: Union Bank 
IBAN: AL46214115080111233865020123 
Bank address: Agjensia 1150 

Tirana, Albania 
 
Account name: stichting gevangenenzorg Albanie  
Bank name: Triodos  
IBAN: NL05 TRIO 0776 4545 87 
Bank address: Apeldoorn 
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