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 6 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

Fred en Wilma

Albanië
27 December 2019
Nieuwsbrief 50

Dag lieve vrienden, familie en iedereen die mee leest.
Allereerst hoop ik dat jullie mooie Kerstdagen hebben gehad.
Ik had deze brief voor de Kerst klaar willen hebben maar dat is me niet gelukt.
Het hee' een reden. Jullie hebben allemaal gehoord van de sterke aardbeving met meer dan 1300 naschokken,
die we hier eind november gehad hebben. Daarna zijn we als voedselbank natuurlijk ontze*end druk geweest .
Hele woonwijken zijn onbewoonbaar verklaard. De mensen waren doodsbang en vertrokken naar hun families of
ze werden geplaatst in tenten en in hotels . Maar eten
moeten we elke dag.
We hebben honderden gezinnen voedselpakke*en
gegeven
en met onze vaste partners vele duizenden maal-jden
verzorgd.
Maar de dagen voor Kerst werden kregen we nood
verzoeken van buurt gaarkeukens dat hun gezinnen al
24 uur niets meer te eten hadden. Tsja… dan is het
duidelijk wat er voor gaat: de nieuwsbrief of voedsel
uitdelen.
En hoe het voor ons zelf was? Het is een he'ige ervaring om midden in de nacht wakker te worden in een kamer
die heen en weer schudt. Maar we zijn heel dankbaar dat ons huis
stevig gebouwd is en verder geen schade hee' opgelopen. De eerste
dagen hebben we een collega en 2 gezinnen in huis gehad met een
kindje en een gehandicapte moeder. Zij durfden niet terug naar hun
ﬂat. En mijn teamleden van de voedselbank hebben met hun gezinnen
2 nachten in ons kantoor geslapen om dezelfde reden.
In die -jd was er ook een groep familie/vrienden van een kerk uit
Aalsmeer bij ons die ons werk wilden zien. Nou dat hebben ze.
Nu zijn we een maand verder. De winter is in aantocht . De hele wereld
is allang weer druk met alle rampen die daarna gebeurd zijn.
Wij wonen echter hier in Albanie en deze mensen zijn onze naasten.
We zullen doen wat mogelijk is om hen de komende maanden te blijven helpen. We bezoeken de families,
luisteren naar hun verhalen, bidden met ze en geven dekens, kleding en voedsel.
Ons Winterproject is vorige week ook gestart. Dit jaar kunnen we 4
maanden lang 500 zeer arme gezinnen een groot voedselpakket geven.
De kosten voor stroom, medicijnen en dagelijkse zaken is zo gestegen in
Albanie, dat we dit jaar al maanden van te voren verzoeken kregen of we
alsjeblie' hen in dit project wilden opnemen. We zijn St.
Mensenkinderen erg dankbaar dat ze dit mogelijk hebben gemaakt.

Een grote hulp bij al het voedsel uitdelen is
de Sprinter van Hoop voor Albanie geweest.
Die hebben we gekregen van hen voor ons
Fresh Food project. We hebben dit jaar al
60.000 kg groente en fruit gra-s gekregen van
de boeren hier.
Dit delen we uit aan de gaarkeukens die
vervolgens voor duizenden kinderen, ouderen
en daklozen een lekkere en gezonde maal-jd
kunnen klaarmaken. En wat gaan we zo een
voedselverspilling tegen want de boeren
gooien het anders weg.

Het laatst waar ik wat over wil vertellen is mijn andere werk in het psychiatrisch ziekenhuis in Elbasan.
Afgelopen week hebben Kers;eest gevierd. De Kerstkaarten uit Nederland waren mooi op -jd om uit te delen.
En het was prach-g weer zodat de pa-enten buiten konden genieten van wat lekkers eten, dansen, zingen en
luisteren naar het Kerstverhaal. En wie niet kon komen hebben we op de afdeling opgezocht. Dat doen we samen
met plaatselijke kerken. Ik ben er erg blij mee dat hun betrokkenheid groeit.

Tot slot willen we iedereen bedanken voor alle steun het afgelopen jaar, op wat voor manier dan ook.
Hartelijke groet en Gods zegen toegewenst voor het nieuwe jaar 2020
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