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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 5 jaar geleden 
FoodBank 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 
gevangenenzorgalbanie.nl

Het is alweer 10 jaar geleden dat we naar Albanië vertrokken.
Het is haast niet te geloven hoe snel de jd is gegaan. Mede daarom zijn we deze winter bijna 2 maanden in 
Nederland geweest om zoveel mogelijk familie, vrienden en mensen die bij ons werk betrokken zijn, te 
bezoeken. We kwamen daardoor op plaatsen waar we nog nooit geweest waren. Wat is Nederland mooi. We 
hebben er erg van genoten.
We hebben ook presenta es gehouden om nieuwe support voor ons/ons werk te vinden. Onze auto hee  bijv. 
600.000 km op de teller staan. En onze kachel krijgt het zelfs na uren stoken niet warm meer in de kamer.

De andere reden dat we in Nederland waren, is dat 
we in februari weer opa en oma geworden zijn.
Judith en Michiel hebben een prach ge dochter, 
en Ilse een lief zusje, gekregen. 
Haar mooie naam is : Elin Renate .

Mensen vragen vaak of ik ze niet erg mis.  
Ja natuurlijk. 
Dus als we dan in Nederland zijn, dan passen we ook
zoveel mogelijk op zodat de meisjes 
( we hebben nu 3 kleindochters) 
niet zullen vergeten wie we zijn.

Het winterproject
Terwijl wij in Nederland waren, zijn onze teams in Albanië goed door gegaan. De winters zijn erg koud in de 
bergen en dit jaar waren er door het hele land ook nog eens grote overstromingen.

Ons beider werk hee  gelukkig 4 winter maanden lang 1.000 gezinnen tot ver in de bergen een groot 
voedselpakket kunnen geven.  
En waar nodig/mogelijk  kregen deze families  ook medicijnen, kleding, dekens en hout. 



Eindelijk een nieuwe directeur
In december kreeg ik te horen dat de directrice van het 
psychiatrisch ziekenhuis was ontslagen 
Wat een opluch ng.  De nieuwe directeur nodigde me 
direct uit en vertelde dat hij een vriend was van de 
eervorige directeur met wie de samenwerking een plezier 
was geweest. Hij wilde graag op dezelfde manier met mij 
samenwerken. Tot u toe hee  hij zijn woord gehouden. De 
pa ënten mogen bijv. weer eigen kleding aan in plaats van 
dat alle vrouwen in het rood moeten gekleed zijn.
Deze maand komen er via Hoop voor Albanië nog 100 
bedden, 250 matrassen, dozen vol kleding en incon nen e 
materiaal.

We zijn als voedselbank een nieuw project begonnen: 
Het Fresh Food Project. 
3x per week gaat onze nieuwe medewerker Xhelil naar de grootste
groentemarkt en haalt daar alle groente en fruit op wat de marktlui niet
meer verkopen. Het is een uniek project in Albanië. We hebben eerst
flink moeten werken om het vertrouwen van de verkopers te winnen.
De groente en fruit gaan direct door naar de gaarkeukens. Ik ben erg blij
met dit project omdat we voedselverspilling tegen gaan en tegelijker jd
daarmee gezonde maal jden kunnen koken. Ondertussen steunt de
voedselbank al 10 gaarkeukens waarvan sommigen volledig a ankelijk
zijn van het voedsel dat wij aan hen geven. Op deze manier krijgen
duizenden kinderen, daklozen en bejaarden dagelijks een maal jd.

Dit alles was alleen mogelijk met jullie ondersteuning en gebed.  Hartelijk bedankt hiervoor.
Tot slot wens ik jullie ( het wordt hier 2 weekenden gevierd)  
Gezegende Paasdagen  – Onze Heer is waarlijk opgestaan!  
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Een gi  overmaken kan via onze gemeente (en is a rekbaar van de belas ng )
Rek. Nummer : NL 56 RABO 038 47 78 453.
T.a.v. : VEG Elburg zendingscommissie
Ovv : Albanië + werk Fred Wilma + eventueel de naam van het project
Via  : www.gevangenenzorgalbanie.nl  kunt u ons en onze projecten ook steunen 

Bedankbrief van de kinderen die naar de gaarkeuken in Rruga Ura ( arme Roma wijk in Tirana) gaan. 

Hallo Food Bank,
De kinderen van de kerk “ Het Goede Nieuws” willen jullie hartelijk bedanken
voor het eten dat we niet hadden maar wat jullie hebben gebracht.
En ook voor het fruit dat jullie hebben gegeven.
We houden heel erg van het eten dat wordt klaargemaakt in “ Rruga Ura” 
zoals: Soep van aardappelen en vlees; of stamppot
Want we hebben zelf geen mogelijkheid om dat te maken in onze eigen families.
Daarom willen we jullie bedanken voor alles wat jullie hebben gebracht naar Rruga Ura.
We houden veel van jullie en bidden dat God jullie zal zegenen.


