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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 9 jaar geleden  
Food Bank 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 

 
 
 

Dag lieve vrienden, familie en iedereen die mee leest.  
 
Op dit moment zijn we druk bezig met de overstromingen in het Noorden van Albanië.  

We kregen maandag het verzoek om te helpen met water en 
voedsel voor 500 families wiens huis onder water stond.  
Binnen een uur was het FBA team met een vrachtwagen onderweg 
vol met voedsel en 8.000 liter drinkwater dat een business 
doneerde.  We zijn blij dat onze relatie met voedseldistributeurs zo 
is gegroeid dat ze ons gelijk vertrouwen en doneren. 
 
 
 
 
 
 

 
We zijn sowieso de laatste maanden vrij actief met 
projecten in het Noorden. In de Roma kampen hebben we 
met behulp van onze Nederlandse kerk, schooltassen met 
boeken uitgedeeld.  
De kinderen hadden niets en de school zou binnen een 
week beginnen. Dit zijn ook de kinderen die dagelijks 
opgehaald worden voor school en daarna in het christelijk centrum een maaltijd krijgen met 
huiswerkbegeleiding. Dit is een erg succesvol project dat nu met behulp van St. Mensenkinderen in verschillende 
plaatsen gekopieerd is. 
 
De situatie op de kampen is erg slecht. 
Op éen kamp hebben ze maar 2 toiletten voor 250 personen.  
We hebben de werkgroep Ep en Vloet bereid gevonden om in het voorjaar hiermee aan de gang te gaan en zelfs 
douches aan te leggen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
Het psychiatrisch ziekenhuis vind ik er beetje en beetje weer 
slechter uit gaan zien. Ze doen gewoon niets aan onderhoud. 
Bedden en matrassen zijn een schande. Het lijkt soms of ik weer 
naar de beginjaren terug ga. 
Volgende week ga ik de nieuwe directeur van het ziekenhuis 
ontmoeten ( de 5e) en ik hoop dat deze meer initiatief neemt en 
de beloofde renovatie start. 
 
Gelukkig is er een nieuwe psychiater komen werken die een 
positief christen is. Met hem heb ik al een paar keer de situatie 
kunnen bespreken  
Gelukkig ook blijft Tulipan een voorbeeld voor hoe je ook met 
patiënten kunt omgaan. 
Ik hoop dit project voort te kunnen zetten want het wordt wel 
lastiger fondsen te vinden. 
 

 
Zowel het werk van Fred en mij groeit nog steeds. 
We zijn daar erg blij en dankbaar voor, maar het 
betekent ook dat we erg volle dagen hebben.  
Ik moest nl. alweer een nieuwe directeur aannemen.  
Gelukkig hebben we die gevonden. 
Veel kerken en organisaties hebben er mee te maken 
dat de mensen snel van baan wisselen of massaal naar 
het buitenland vertrekken. Bijvoorbeeld:  
Uit een project van Fred zijn in 1 jaar 13 arme gezinnen 
vertrokken. 
Uit een kerk die we kennen zijn 25 gezinnen weg. 
Er is hier geen werkeloosheid maar een tekort aan 
goede werkers. 
 
Ik heb het al zo vaak gezegd: Albanië een prachtig land. 
Een wandeling van een paar dagen doet wonderen om 
je hoofd weer ontspannen te krijgen.  
 
 

 
Dat hebben steeds meer mensen ontdekt want er komen 
elk jaar meer toeristen. Ik denk dat heel veel van jullie die 
deze nieuwsbrief lezen, hier ondertussen al geweest zijn. 
 
In het voorjaar zijn er bijvoorbeeld 
enkele groepen komen helpen in het psychiatrisch 
ziekenhuis. 
In de zomer is er een GZB groep nog met ons voedselbank 
werk komen kennis maken . Daarna hebben ze 
voedselpakketten samengesteld en uitgedeeld.  
Ook de nieuwe ambassadeur en zijn vrouw zijn wezen 
kijken in ons magazijn. 
Ze waren enthousiast en zij ondersteunen ons werk nu 
waar mogelijk. 
 



 
 
Afgelopen maand ben ik 3x in Nederland geweest. 
Het was geen leuke reden. Mijn moeder was nl. onverwachts overleden.  
Gelukkig heeft ze tot de laatste dag in haar eigen huis kunnen wonen.  
Ze was een gelovig Christen. We vonden veel mooie briefjes met 
Bijbelteksten en bemoedigende gedichten toen we het huis gingen 
opruimen.  
Dit is een troost. Er was een mooie herdenkingsdienst,  
maar het blijft toch je moeder van wie we afscheid moesten nemen. 
 
 
 
Over de gevolgen van de oorlog in de Ukraine heb ik de vorige keer ook al wat geschreven.  
 

Er zijn niet zo heel veel vluchtelingen hier. 
Wel hebben we in overleg met de ambassade van 
Ukraine geholpen met 2 transporten. 
 
Wat we vooral hier merken is de hoge inflatie.  
Ook is de koers van de lek verslechterd. 
Dat betekent bij elkaar dat heel veel mensen het nu 
nog moeilijker hebben om rond te komen en de 
voedselbank een flinke toename heeft van 
aanvragen voor voedselhulp, net zoals in heel veel 
andere landen. 
Dit jaar verwachten we in ieder geval weer meer 
voedsel op te halen en hiermee aan zoveel mogelijk 
verzoeken te kunnen voldoen! 
 
 
 

 
 
 
Tot slot wensen we jullie alle goeds en bovenal Gods Zegen toe 
 
Fred en Wilma  
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