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Voor u ligt het jaarverslag 2016 van Stichting Albanië Comité Huizen. Het is een beknopt overzicht van
alle werkzaamheden die we in 2016 hebben verricht, de financiële positie en een korte vooruitblik.
We hopen dat u dit verslag met veel interesse zult lezen en het een stimulans mag zijn om ons werk in de
toekomst te (blijven) ondersteunen.

De stichting

24 jaar Albanië Comité

Tot 1990 was Albanië – dat iets kleiner is dan België – hermetisch afgesloten van de buitenwereld. Grenzen
zaten potdicht en wie in dit atheïstisch-communistische land op godsdienstige activiteiten werd betrapt, moest
dit maar al te vaak met de dood bekopen. Sinds 1992, toen verkiezingen de macht van de Communistische Partij
braken, biedt onze stichting hulp in Woord en daad in dit armste deel van Europa. Elk jaar gaan er meerdere
transporten met hulpgoederen richting Albanië. Deze goederen – kleding, klein huishoudelijk materiaal,
medicijnen, schoolmeubels en voedsel – worden wekelijks in Huizen ingezameld en gesorteerd.
Onze hulpverlening is helaas nog steeds hard nodig; tot op de dag van vandaag leven talloze gezinnen en
straatkinderen onder zeer slechte omstandigheden, zonder werk en geld. Er is vrijwel niemand die naar hen
omziet. Alhoewel er hier en daar verbeteringen zijn te bespeuren, wordt er ook vanuit de nog veelal corrupte
overheid nauwelijks iets aan de schrijnende armoede gedaan.
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Het begon met een overval

Toen twee lagere scholen in Huizen fuseerden, werd besloten het overtollige schoolmeubilair aan een lagere
school in Albanië te schenken. Tijdens dit eerste transport gingen twee leerkrachten en Anne-Lise Lubbers
mee, om de hulpgoederen persoonlijk uit te delen in de Albanese hoofdstad Tirana. Helaas werd dit transport
overvallen en werden alle goederen gestolen.
Toch resulteerde deze eenmalige actie in het ontstaan van de stichting Albanië Comité Huizen. Want de
armoede en het leed waarmee Anne-Lise Lubbers ter plekke werd geconfronteerd, lieten haar niet los. Steeds
meer begon zij het als haar opdracht te zien om terug te keren en te werken onder de Albanese straatkinderen. Een anonieme gift van tienduizend gulden was voor haar de bevestiging om hiermee verder te gaan. Die
bevestiging is inmiddels ‘tastbare waarheid’ geworden: jaren later opende Anne-Lise een eigen kindertehuis
voor de opvang van straat- en weeskinderen.

Concentratie op bergdorpen

In de beginjaren verleende stichting Albanië Comité Huizen hulp in heel Albanië. In 1998, tijdens de Kosovooorlog, kwam daar verandering in. Er werd gezocht naar een project en binnen een jaar stond er in het bergdorp
Mushqeta een geheel gerenoveerde lagere school.
De hulpverlening breidde zich uit in en rondom Mushqeta. Op dit moment werkt het Albanië Comité in negen
bergdorpen, in een district ter grootte van ‘t Gooi. Door de jaren heen zijn er vele hulpacties, renovatieprojecten,
evangelisatie-acties en andere projecten gerealiseerd.
Dankbaarheid overheerst dat er gedurende al die jaren, hoe spannend het soms ook was, altijd de gezondheid
en financiële mogelijkheden aanwezig waren om het werk voort te zetten. In alle bescheidenheid mag gemeld
worden dat hier vele (kinder)levens door zijn gered en gezinssituaties zijn verbeterd. Aan de andere kant is het
verdrietig dat de hulpverlening nog steeds zo nodig is. Albanië komt maar langzaam vooruit, zeker in de afgelegen berggebieden waar wij werken.

Ons werk in een notendop

Onze eerste prioriteit is arme gezinnen in bergdorpen rondom Mushqeta te voorzien van materiële en geestelijke hulp. We brengen per jaar 80 ton aan hulpgoederen naar Albanië. Onze stichting probeert verder kinderen
te helpen door de exploitatie van een kindertehuis, hulp te bieden aan scholen en een financieel adoptieprogramma om kinderen naar school te kunnen laten gaan. Ook helpen we straatkinderen in Tirana, de hoofdstad
van Albanië.
Daarnaast evangeliseren we onder jong en oud, en helpen we een Nederlands evangelistenechtpaar om de
eerste christelijke gemeente in ons werkgebied te stichten. Tot slot starten en begeleiden we talloze projecten
zoals waterprojecten en renovaties, die de directe leefomgeving van de Albanese bevolking aanzienlijk verbeteren.

Onze drijfveer

We zijn geraakt door de nood van de mensen in Albanië. Er is daar zo weinig perspectief en er zijn zo weinig
middelen om een dragelijk leven te leiden, daar willen we wat aan doen. We worden hierbij gedreven door
christelijke naastenliefde. De volgende Bijbeltekst is de drijfveer waarop onze stichting draait:
Psalm 72:17a: “Zijn Naam zal zijn tot in eeuwigheid; zolang er de zon is, zal Zijn Naam van kind tot kind voortgeplant worden; en zij zullen in Hem gezegend worden.”
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Belangrijke gebeurtenissen 2016
Volledige transporten met hulpgoederen veel schoolmeubilair arriveerde in Albanië

Renovaties

Aantal kinderen in financieel adoptieprogramma
KANS gestegen tot 60

Het kindertehuis in Mushqeta met 50 kinderen draaide
weer naar volle tevredenheid

350 kinderen bezochten dagelijks de kinderbijbelweek begin
augustus. Deze stond voor de derde keer onder leiding van
een groep jongeren van de Hervormde Gemeente Huizen

Maarten en Gerdien Blom, uitgezonden door de GZB en
organiseerden wekelijks kerkdiensten voor 70 gemeenteleden

Honderden arme gezinnen ontvingen rondom Kerst een
voedselpakket

Voedselprogramma voor weduwen en wezen uitgebreid

Jaarlijkse bijdragen in 2016 dalen licht t.o.v.
voorgaande jaren.
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Inzameling Hulpgoederen

Met uitzondering van de zomermaanden, werden er afgelopen jaar elke maandagavond hulpgoederen
ingeleverd bij ons magazijn aan de Ambachtsweg 1 in Huizen. Het grootste deel van de ingeleverde hulpgoederen bestond uit kleding, schoenen, klein huisraad en medicijnen. Op de maandagavond en woensdag- en
vrijdagmorgen werden de hulpgoederen door vrijwilligers van Stichting Albanië Comité gesorteerd en verpakt
in dozen. De vrijwilligers die helpen in ons magazijn zorgden er steeds weer voor dat er voldoende dozen
met hulpgoederen aanwezig waren om de vrachtwagens vol te krijgen. In 2016 gingen er wederom duizenden
dozen met kleding richting Albanië. Hier hebben we vele straatkinderen, gezinnen en bejaarden blij mee
kunnen maken.

Transport

In 2016 zijn twee transporten met hulpgoederen naar Albanië gegaan. De firma Vidotrans brengt onze hulpgoederen naar Albanië. Deze transportonderneming doet dit voor een zeer scherpe prijs, onder andere omdat
Jan Posseth, een gepensioneerde chauffeur, de transporten rijdt uit liefde voor de naaste. De stichting is er
jaarlijks zelf bij om de hulpgoederen in te klaren. We zijn dankbaar dat het transporten veilig is verlopen. Dit is
geen vanzelfsprekendheid gezien de afstand over weg en zee (Italië-Albanië), de criminaliteit in de havens en
in Albanië, het onvoorspelbare gedrag van het douanepersoneel en de lokale autoriteiten die een rol spelen bij
het verdelen van de goederen.
Het hulpgoederentransport is in samenwerking met onze werkgroep in Friesland gegaan. Deze werkgroep
hielp ons het afgelopen jaar aan diverse hulpgoederen. Ook droegen zij financieel mee in de kosten voor de
transporten en het kindertehuis.
Wij waren wederom blij met de mogelijkheid om schoolmeubilair - met name van de schoolvereniging Ichtus
in Huizen - naar Albanië te brengen. Van deze spullen wordt nu dankbaar gebruik gemaakt op basisschooltjes
in de bergdorpjes Klojk, Plumbass en Ybe.
In 2016 hebben we met de stichting Hoop voor Albanië samengewerkt. Zij zijn lid van de kerkelijke organisatie
Vush, waardoor dit mogelijk is. Ook wij zijn een procedure gestart om hierbij te mogen aansluiten.
De schoenendozen en tasjes zijn met het transport in april 2016 meegegaan naar Albanië (1 mei, kinderdag in
Albanië) uitgedeeld aan de kinderen van het kindertehuis.
Sinds 2011 heeft onze stichting een vruchtbare samenwerking met de Kringloopwinkel in Huizen (Bakboord
70). We mogen gebruik maken van de bus van de Kringloopwinkel, waardoor we in staat zijn af en toe grotere
hulpgoederen te vervoeren naar onze opslag. Daar zijn we erg blij mee.
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Projecten Ter Plaatse
Lokale hulp

Ook in 2016 reisden Herman en Anne-Lise Lubbers meerdere keren naar Albanië. Veel tijd werd besteed aan
de lokale hulpverlening in de regio van Mushqeta, zo’n 30 kilometer van de hoofdstad Tirana. Er is nog steeds
veel armoede binnen de gezinnen in dit berggebied. Waar mogelijk probeerden wij de nood te ledigen door het
ter beschikking stellen van kleding, voedsel, medicijnen en - in sommige gevallen - gerichte financiële hulp.
De economische crisis in Europa van de laatste jaren heeft ook zijn sporen nagelaten in Albanië. Vele Albanezen werkten in Griekenland of Italië. Zij verloren als eerste hun baan en keerden met lege zakken weer terug.
Wij hebben de armoede zien toenemen in de laatste jaren. Wij zien hier op korte termijn helaas geen grote
verbetering in optreden, ondanks pogingen van Albanië om kandidaat-lid te worden van de Europese Unie,
verbeterprogramma’s van de huidige regering en wat grotere infrastructurele projecten die in Albanië van start
zijn gegaan.
We evangeliseerden onder de mensen door met de lokale bevolking in gesprek te komen over het evangelie
van Jezus Christus en het geven van christelijke lectuur.

Weduwen en wezen project

In Tirana werden vele zigeunerkinderen die op straat en de vuilnisbelten leven, en met wie we soms al jaren een
band hebben, van eten en kleding voorzien.
Voor bejaarden en geestelijke/lichamelijke gehandicapten bestaan nauwelijks voorzieningen in Albanië. Wij
hielpen deze mensen binnen ons werkgebied en in Tirana en voorzagen hen o.a. van de nodige hulpmiddelen
en voedsel.

Zomerproject
Een b(l)oeiende kas
In het najaar van 2016 besloot de Nieuwe Kerk in Huizen om de opbrengst van de Zaterdagmarkt-verkopen te
doneren aan onze stichting. De opbrengsten waren bestemd voor de bouw van een groentekas op het terrein
van ons kindertehuis. Hiermee willen we de kinderen niet alleen dagelijks voorzien van verse groenten, maar
tevens landbouwkennis bijbrengen. Nadat wij alle vergunningen hadden gekregen van de Albanese overheid
(dat is iedere keer weer een hele, bureaucratische klus) konden wij afgelopen voorjaar beginnen met de bouw
van de kas. Inmiddels is de bouw afgerond en het resultaat mag er zijn! Niet alleen is de grote kas prachtig,
maar is ook de eerste groenteoogst een mooi resultaat. Wij hopen hier de aankomende jaren enorm veel plezier aan te beleven!

■ Foto’s van de kas
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Opknappen dokterspost en huisje van Fatime
De jongeren die in Albanië waren voor de Kinderbijbelweek hebben zich daarnaast ingezet voor twee klusprojecten. Het betreft de dokterspost in Mushqeta en het huisje van Fatime een zeer arme, alleenstaande bejaarde
vrouw in Mihajas.
In de dokterspost zijn alle muren, binnen en buiten, voorzien van een nieuwe verflaag, zodat het er weer beter
uitziet en mensen terecht kunnen in een frisse dokterspost.
In Mihajas hebben we gewerkt bij Fatime. Haar huisje was aan een grote opknapbeurt toe. Het dak is vernieuwd, alles is geschilderd, er ligt een nieuwe vloer in en er is een nieuw hek geplaatst. Het was een grote klus,
maar het resultaat mag er zijn!

Voedselpakkettenactie en schoenendozen

In het najaar van 2016 hielden wij onze jaarlijkse voedselpakkettenactie, ondersteund door advertenties die
anderhalve maand lang werden geplaatst in de lokale media in Nederland. Dankzij de enorme aandacht voor
de actie kregen wij veel financiële steun. Zo werd het mogelijk om rond de kerstdagen honderden gezinnen te
helpen aan voedsel en geestelijke lectuur. Ook werd er veel kleding uitgedeeld. Van de opbrengst van de voedselpakkettenactie worden het hele jaar arme gezinnen van voedsel voorzien. De voedselpakkettenactie is elke
keer weer een grote logistieke operatie. De inkoop van meel, olie, pasta en andere etenswaren vindt voor een
deel in Albanië plaats. Het samenstellen van de pakketten vereist veel tijd. Aan de hand van lijsten, die samen
met de lokale autoriteiten worden opgesteld, wordt bepaald welke gezinnen het eten het meest nodig hebben.
De distributie kost dagen. Vaak komen de mensen hun pakketten met kruiwagens of ezeltjes ophalen, soms
gaat het pakket op de rug mee naar huis. De mensen in de bergdorpen, die niet zelf in staat zijn het eten op te
komen halen, worden door ons bezocht.
De honderden goed gevulde schoenendozen moesten vanwege het transportprobleem worden opgeslagen en
werden met de Pasen in 2016 uitgedeeld aan kinderen in de bergen. De spulletjes in de schoenendozen, zoals
knuffels en tandenborstels, werden bijeengebracht door leerlingen van de Beatrixschool en de Rehobothschool
in Huizen, particulieren, een groep dames vanuit de Meentkerk te Huizen en onze werkgroep in Dokkum.
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Het Kindertehuis
De kinderen

Wij beheren een kindertehuis in Mushqeta. De grond en het tehuis zijn eigendom van het Albanië Comité.
Gedurende 2016 verbleven er ongeveer 50 kinderen in de leeftijd van 2 tot 10 jaar in het tehuis. Het kindertehuis is hiermee vol.
De kinderen komen doorgaans uit hele arme gezinnen in het gebied rondom Mushqeta. Zij krijgen in ons
Kindertehuis gezond eten, medische verzorging, christelijk onderwijs, structuur en ontspanning. De ouder(s),
als ze er nog zijn, kunnen in de tussentijd werken of op zoek gaan naar werk. Nadat de kinderen zijn binnengebracht zien we ze vaak snel opknappen, zowel fysiek als geestelijk.
Samen met de kinderen en de medewerkers van het kindertehuis werden de christelijke feestdagen, waaronder het kerstfeest gevierd. Het was fijn om te zien dat de kinderen van het kindertehuis een grote interesse
hebben voor en gegrepen worden door het Evangelie. Meerdere malen werden ook de ouders uitgenodigd in
het kindertehuis om ter plekke te zien aan welke activiteiten hun kinderen deelnemen. Ook is er regelmatig
overleg met de ouders over de voortgang en situatie van hun kinderen.

Medewerkers

Het kindertehuis staat onder leiding van directrice Zamira Hysa en functioneert onder haar gezag zeer goed.
In 2016 had het kindertehuis in totaal 15 betaalde medewerkers in dienst, waarvan 11 in het kindertehuis zelf,
drie beveiligers en een klusjesman. Dit aantal is volgens de lokale wetgeving vereist bij een aantal van vijftig
gehuisveste kinderen. De groep medewerkers van het kindertehuis bestaat uit sociaalpedagogisch werkers,
keukenpersoneel en ondersteunend personeel.

Regelgeving

De strengere regelgeving, eisen en controles die de Albanese autoriteiten ons kindertehuis opleggen, blijven
wel een punt van aandacht. Diverse kindertehuizen in Albanië zijn door deze regelgeving al gesloten. Wij zijn
tot nu toe echter in staat gebleven aan alle regels te voldoen. Een delegatie vanuit het Albanese parlement
heeft ons kindertehuis als een van de beste in Albanië beoordeeld en als voorbeeld voor anderen bestempeld.
Een groot compliment waar wij zeer dankbaar voor zijn.
In 2016 werd het steeds lastiger om bij plaatselijke winkeliers, bakkers, e.d. inkopen te doen. Als stichting
/ kindertehuis moeten alle aankopen zijn voorzien met een nette bon met vermelding van het BTW-nummer.
Deze zaken worden alle gecontroleerd. Deze maatregelen zijn afkomstig vanuit de overheid om aan te sluiten
bij de EU-wetgeving en om extra inkomsten vanuit belastingen te innen. Veel (ongeletterde) plaatselijke
ondernemers komen hierdoor in de problemen. Als stichting proberen we hier een nette weg in te vinden,
waarbij we zoveel mogelijk nog wel de plaatselijke ondernemer willen helpen i.p.v. de grotere winkeliers/winkelketens in Tirana.

Gebouw

Het kindertehuis verkeert inmiddels niet meer in een goede staat van onderhoud. We moeten gaan renoveren. Er
bestaan er van tijd tot problemen, waarvoor we wederom enkele investeringen hebben moeten doen. Ook zijn
enkele lekkages op het dak gedicht. In 2016 hadden we te maken met het feit dat de ambtenaar die de elektriciteit int, fraude had gepleegd met onze betaling. Ondanks dat we bewijzen hadden dat we aan hem betaald
hadden, moesten we voor ruim anderhalf jaar nogmaals de rekening betalen. Inmiddels doen we dat nu elektronisch, waardoor dit probleem zich in de toekomst hopelijk niet meer zal voordoen.
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Evangelisatie
Kinderbijbelweek

In augustus 2016 werd de traditionele Kinderbijbelweek georganiseerd. Deze week vond plaats rondom het
kindertehuis en werd dagelijks bezocht door ongeveer 350 kinderen uit de omliggende bergdorpen. Dit blijft
bijzonder omdat er voornamelijk moslims in de omgeving wonen. Er werden door enkele jongeren en door
Maarten en Gerdien Blom Bijbelverhalen voorgelezen/verteld.. Er werd gezongen en gebeden. De kleine kinderen maakten werkstukjes terwijl de oudere kinderen bezig waren met sport en spel en creatief waren met
schilderen en tassen versieren. Uiteraard kregen de kinderen niet iedere dag wat te eten en te drinken.
Dit jaar is een groep van 15 jongeren uit de Hervormde Gemeente in Huizen 10 dagen naar Albanië afgereisd
om de Kinderbijbelweek te begeleiden. De reis stond onder leiding van Elske Lubbers en Margreet Visser. Het
echtpaar Van As is meegegaan om voor de groep te koken. Om de reis en de organisatie van de Kinderbijbelweek te financieren, hebben de jongeren vooraf de nodige inzamelingsacties opgezet. Zoals de verkoop van
wikkelkoeken voor Pasen en een loterij tijdens de Oranjemarkt. Ook hebben zij de verhalen, spellen en werkjes
voorbereid. Het was een prachtige week waarin de groep ook nog een aantal andere projecten heeft bezocht
en zelf ook naar elkaar toe is gegroeid. We kijken met dankbaarheid op deze dagen en de vruchtbare samenwerking terug. De kinderen hebben genoten van dit samenzijn. We bidden dat er iets van wat gezaaid is vroeg
of laat vrucht mag dragen.

Overige evangelisatie activiteiten

We verstrekken evangelisatiemateriaal en houden zondagsschool met 50 kinderen in ons kindertehuis.

Gemeentestichting

Vanuit de Gereformeerde Zendingsbond (GZB) zijn in april 2013 Maarten en Gerdien Blom uitgezonden naar
Mushqeta om een kerkelijke gemeente te stichten in dit gebied.
Het Albanië Comité werkt zeer nauw met dit echtpaar samen. Wij spelen een grote ondersteunende en facilitaire
rol in Mushqeta. We hebben onze kennis over de lokale gebruiken en andere praktische zaken graag beschikbaar. Via ons al opgebouwde netwerk van mensen rondom ons kindertehuis en in de bergdorpen, waar wij
al vele jaren “gezaaid” hebben, kunnen verdere stappen gezet worden om tot gemeentestichting te komen.
Het starten van een gemeente is altijd een grote droom en bede van ons geweest en we zijn bijzonder dankbaar
dat deze tijd is aangebroken.
In de afgelopen jaren hebben de werkzaamheden van de familie Blom meer vorm gekregen. Er is een vaste plek
waar zij hun activiteiten organiseren, wekelijks is er een kerkdienst en er worden doordeweeks ook activiteiten
(Bijbelstudies, Engelse lessen) georganiseerd. Er is ondertussen een kleine gemeente ontstaan en daar zijn wij
zeer dankbaar voor.
Naast deze kerkelijke gemeente is er ook een werkgelegenheidsproject gestart. Vrouwen hebben leren naaien
en haken en zij maken allerlei spullen (bijv. mobiles, rammelaars, vlaggenlijnen) die in Nederland verkocht
worden.
We hebben besloten om deelgenoot te worden van de GZB. Daarom ondersteunen we vier jaar lang (met ingang van 2013) de uitzending voor een jaarlijks bedrag van EUR 12.500. Voor onze stichting is dat een groot
bedrag, maar we vinden dit zo belangrijk dat we dit, deels al eerder gereserveerde, bedrag hiervoor graag
inzetten. Dit zal overigens geen enkele manier van invloed hebben op zijn op de omvang en aard van onze
diaconale werkzaamheden, die we blijven verlenen, ongeacht geloof of achtergrond van de hulpbehoevenden.
Een grote wens van de GZB en ons is dat er een nieuw kerkgebouw komt in Mushqeta. Hier wordt op dit moment geld voor ingezameld via de GZB. Meer informatie over het werk van Maarten en Gerdien Blom is te lezen
op https://www.gzb.nl/zendingswerkers/maarten-en-gerdien-blom/home?user_id=37
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Kans!

In de zomer van 2012 is er een nieuw project geïntroduceerd binnen de stichting. Het betreft een financieel
adoptieprogramma met de naam KANS, dat staat voor Kinderen van Albanië Naar School. Het doel van dit
bijzondere project is om Nederlandse sponsoren te vinden die maandelijks 22 euro willen investeren om een
groep Albanese kinderen vanaf zes jaar de kans te geven de lagere school en een middelbare vervolgstudie af
te maken. De kinderen komen uit de bergdorpen Mushqeta, Zalli, Krrabe, Skuterr, Mihajas, Kllojka, Ybe, Berzhite en Pllumbas in midden-Albanië. In deze bergdorpen heerst nog steeds hevige armoede. Door de jaren
heen hebben we vele gezinnen goed leren kennen en een band met veel van de kinderen en hun vaders en
moeders opgebouwd. In veel gevallen is er sprake van werkloosheid, ziekte, verslaving, verwaarlozing of andere (psychische) problemen binnen het gezin. Een aantal van de kinderen moet hun vader of moeder missen,
omdat hij of zij al op jonge leeftijd overleden is. De kinderen worden dan thuisgelaten om bijvoorbeeld op het
land te werken of om voor hun jongere broertjes en zusjes te zorgen. De armoede is vaak zo groot dat er geen
geld is om de kinderen naar school te laten gaan. De overheid heeft geen middelen om naar deze gezinnen om
te zien. Daarom willen wij ons voor hen inzetten. Een opleiding is een belangrijk middel om de zelfredzaamheid
te kunnen vergroten en de kinderen een toekomst te bieden.
We zijn blij dat het project ook in 2016 een goede ontwikkeling heeft ondergaan. We zijn begonnen met 15
kinderen en inmiddels nemen er al ongeveer 60 kinderen deel aan het programma. De kinderen en hun ouders
zijn enkele malen bezocht om de voortgang van de schoolprestaties te bespreken. Hierover zijn de sponsors
ook geïnformeerd. Er werden diverse malen brieven, kaarten en kleine attenties uitgewisseld tussen hen en de
sponsors in Nederland. De betrokkenheid vanuit Nederland is groot.

Voorlichting en Communicatie
Marktkramen

We hebben afgelopen jaar op diverse plaatselijke markten en braderieën een kraam gehuurd. Zo waren wij in
Huizen aanwezig op de Oranjemarkt en Huizerdag, daarnaast stonden we op de Oudhollandse markt van verzorgingscentrum Amaris Voor Anker in Huizen. Naast de tweedehands spullen die te koop werden aangeboden, werden er ook veel zelfgemaakte ansichtkaarten, decoraties, etagères, fotoborden, schorten etc. verkocht.
Vele vrijwilligers hebben zich hard ingezet om deze markten mogelijk te maken. Niet alleen de opbrengsten van
de markten waren belangrijk voor onze stichting, de kramen waren tevens een mooi middel om mensen via
voorlichtingsmateriaal verder kennis te laten maken met het werk van onze stichting.

Presentatiemiddagen en -avonden

Wij hebben aan diverse kerken, verenigingen, scholen en verzorgingshuizen iets mogen laten zien en vertellen
over ons werk in Albanië. Wij vinden het fijn wanneer organisaties ons uitnodigen; het geeft ons de gelegenheid om op een heel directe manier mensen te informeren.

Communicatie naar buiten toe

De website wordt veelvuldig geraadpleegd en is een belangrijk middel in onze communicatie. Ook zijn gedurende het jaar diverse artikelen in de lokale media verschenen over het werk van het comité. Naast Anne-Lise’s
gebruikte nieuwsbrieven in de zomermaanden, zijn er ook enkele algemene nieuwsbrieven verspreid onder
belangstellenden. Deze nieuwsbrieven vinden wij een belangrijk middel om mensen op de hoogte te houden
van al ons werk. Wij proberen onze communicatie stap voor stap te verbeteren, onder andere via onze Facebookpagina (www.facebook/albaniecomitehuizen) en het vernieuwen van onze website (www.albaniecomite.nl)

Financiën

In 2016 werden we voorzien van alle benodigde financiële middelen. De totale bijdrage, exclusief incidentele
bijdragen, bedroeg € 133.819 (2015: € 133.940). Dit werd bijeengebracht door particulieren, vanuit het bedrijfsleven, diaconieën, scholen en andere verenigingen en stichtingen.
De inkomsten waren dus nagenoeg gelijk aan 2015. Daar zijn we dankbaar voor omdat de afgelopen jaren een
dalende trend te zien gaven. Wel zijn er verschuivingen te zien; de particuliere giften daalden terwijl de bijdragen vanuit bedrijfsleven juist zijn gestegen. We constateren dat het aantal goede doelen in Huizen toeneemt
wat effect kan hebben op de particuliere bijdragen. Met de komst van twee nieuwe fondsenwervers hopen we
met gerichte acties de bijdragen de komende jaren te verhogen zodat we ook de grote renovatie aan het Kindertehuis en de overige projecten die in de planning staan kunnen uitvoeren.
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Over het geheel genomen zijn we zeer dankbaar dat de totale bijdrages niet daalden t.o.v. 2015 en dat de
financiële situatie van de stichting nog steeds gezond is. U vindt een meer gedetailleerde verantwoording van
de inkomsten en uitgaven over 2016, samen met een begroting voor de komende jaren, aan het einde van dit
jaarverslag.

Interne Organisatie
Bestuur

Oprichters Herman en Anne-Lise Lubbers houden zich voornamelijk bezig met de uitvoerende werkzaamheden, de kledinginname en -sortering, projecten in Albanië en de voorlichting. De overige bestuursleden richten
zich vanaf de achtergrond vooral op fondsenwerving, de financiën en de verdere interne organisatie. Margreet
Visser is in 2016 toegetreden tot het bestuur van de stichting.

Vrijwilligers

Het Albanië Comité prijst zich erg gelukkig met de ongeveer 40 vrijwilligers, die vaak al jarenlang wekelijks
voor ons actief zijn. Het aantal vrijwilligers is dit jaar verder toegenomen, iets wat niet vanzelfsprekend is in
deze tijd. Er zijn aparte ploegen voor de inzameling van hulpgoederen op de maandagavond, het sorteren van
de kleding op maandag- en woensdagmorgen, allerhande (logistieke) klusjes, het laden van de transporten, de
website en nieuwsbrieven en de voorbereiding van de markten.

Toekomstplannen

In 2017 willen we op dezelfde wijze verder gaan met het verlenen van hulp aan de mensen in de bergdorpen,
door middel van het geven van kleding, schoenen, voedsel en financiële hulp. De armoede blijft, met name in
de bergdorpen, schrijnend.
Een belangrijke focus is het zorgdragen dat we zelfstandig als Stichting weer hulpgoederen kunnen blijven
transporteren naar ons kindertehuis en de regio. In 2017 zullen we dat in samenwerking met Stichting Hoop
voor Albanie doen. Tevens is het van groot belang dat we lid worden van de Albanese kerkelijke organisatie
Vush, waardoor we het vervoer van hulpgoederen weer volledig.
Onze aandacht zal ook blijven gaan naar de ondersteuning van het evangelistenechtpaar Blom in onze regio.
Begin augustus zal wederom een groep jongeren uit Huizen en Eemnes naar Albanië komen om te helpen met
de organisatie van de Kinderbijbelweek en de projecten in de bergdorpen. We zijn blij met de betrokkenheid en
hulp!
Verder zal de nodige aandacht uitgaan naar de fondsenwerving, om toch de gewenste middelen bijeen te brengen in steeds moeilijker omstandigheden.
In 2017 bestaat onze stichting 25 jaar, en we zijn al begonnen met de voorbereidingen om hier op gepaste wijze
aandacht aan te geven.
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Dankwoord

Wij spreken onze dank uit dat wij het afgelopen jaar de gezondheid hadden om dit mooie werk te mogen doen
en dat jongeren en ouderen, bedrijven, kerken en andere organisaties werden bewogen om ons van de nodige
(financiële) middelen te voorzien. We mochten weer veel hulpgoederen inzamelen. Ook de transporten zijn
voorspoedig verlopen. Wij zijn dankbaar dat alles naar wens mocht gaan in het kindertehuis en dat wij de nood
binnen de arme gezinnen in Albanië enigszins mochten verlichten.
Ook een woord van dank aan onze vele vrijwilligers voor het in ontvangst nemen van goederen, het sorteren
van kleding, het laden van de transporten, het vervoer en allerlei andere hand- en spandiensten. Vele uren,
avonden en dagen werden besteed. Zonder hen zouden wij dit werk niet kunnen doen. Bovenal danken wij
onze Hemelse Vader voor zijn zegen en bewarende hand.
Wij bidden en spreken de wens uit dat wij ook de komende jaren de gezondheid, de kracht en middelen mogen
ontvangen, zodat ons mooie werk in Albanië kan blijven doorgaan.
Herman Lubbers
Anne-Lise Lubbers
Henrik Bor, voorzitter
Ronald Zeeman, penningmeester
Willem Kuipers, secretaris
Margreet Visser, organisatie jongerenreis / 2e secretaris
Pieter van der Poel, fondsenwerver
Dolf Kos, fondsenwerver
Marije Veerman, communicatie

Bezoek ons op:
www.albaniecomite.nl / www.facebook.nl/albaniecomitehuizen
Wij proberen u op de hoogte te houden van het werk van het
Albanië Comité via onze website www.albanië.org en lokale
media. U kunt u ook aanmelden voor onze nieuwsbrief via
willemagkuipers@live.com of bel 035-8885627
De Stichting Albanië Comité Huizen is door de belastingdienst
aangewezen als Algemeen nut beogende instelling. Dat betekent dat
giften aan onze stichting aftrekbaar zijn van het belastbaar inkomen.
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Rekening van baten en lasten / meerjarenbegroting

2016 t/m 2019

recht uit het hart

Jaarrekening

2014

Jaarrekening

Jaarrekening

2015

2016

Begroting

2016

Begroting

2017

Begroting

Begroting

2018

2019

Inkomsten
112.317

82.328

70.912

82500

72500

73000

74000

Bijdragen Kerken

Bijdragen Particulieren

8.833

12.100

9.500

11000

10000

11000

12000

Bijdragen Bedrijven

6.187

7.919

17.613

10000

17000

18000

19000

Bijdragen Scholen/Stichtingen/overigen

12.750

15.030

17.240

18000

17000

17000

17000

Adoptieplan KANS (particulieren)

13.725

15.054

17.529

15500

18000

18000

18000

Adoptieplan KANS (bedrijven)

1.056

748

792

800

800

800

800

Rente inkomsten

1.212

760

233

500

100

100

100

156.080

133.940

133.819

138.300

135.400

137.900

140.900

Totaal inkomsten

Uitgaven
Kindertehuis
Personeel

45.190

42.000

40.474

46000

46000

46000

46000

Verzorging / onderwijs kinderen

18.595

21.918

21.019

23000

23000

23000

23000

Onderhoud gebouw en inventaris

4.758

2.205

1.769

2250

2000

2100

2200

2.819

3.652

4.287

2500

4000

4000

4000

Vrijval onderhoudsvoorziening Kindertehuis
Transportmiddelen
Vrijval voorziening transportbus
Overige kosten (communicatie/ water/electra)

1.068

2.427

1.371

2500

1500

1700

1700

72.430

72.201

68.920

76.250

76.500

76.800

76.900

Lesmaterialen en opleidingskosten kinderen

3.570

7.714

3.205

7750

4000

4000

4000

Uitvoeringskosten (personeel/vervoer etc)

9.950

5350

8.500

5500

8000

8000

8000

2000

5.750

2000

5500

5500

5500

13.520

15.064

17.455

15.250

17.500

17.500

17.500

21.287

18.286

20.966

19000

20000

20000

20000

8.635

10.541

8.724

9000

8500

8750

8750

Transportkosten

12.980

7.351

10.683

12500

11000

11000

11000

Medische hulp

1.476

1.622

1.731

1500

1500

1500

1500

1.058

1.757

520

1100

750

750

750

400

200

0

300

100

100

100

45.836

39.757

42.624

43.400

41.850

42.100

42.100

12.057

12.044

12.266

12000

0

0

0

subtotaal
KANS

Nood (voedsel) hulp Kansgezinnen

subtotaal
Ondersteuning bevolking
Bergdorpen
Voedselhulp- en ondersteuning gezinnen
Huur opslagruimte

Tirana
Voedsel- en kledinghulp straatkinderen
Financiële ondersteuning gezinnen

subtotaal
Evangelisatie
Ondersteuning evangelisatiewerk
Vrijval bestemmingsfonds Evangelisatie
Kinderbijbelweek

subtotaal

4.438

3.653

7.664

3750

6000

6500

6500

16.495

15.697

19.930

15.750

6.000

6.500

6.500

7.196

9.485

7.650

5000

6000

6000

6000

631

1.674

980

1.500

1000

1000

1000

7.827

11.159

8.630

6.500

7.000

7.000

7.000

Projecten
Renovatieprojecten
Landbouwproject

subtotaal
Algemene kosten
Geldwerving / Promotie

1.094

1.012

656

1000

800

800

800

Reiskosten

6.615

4.194

2.779

4500

3000

3000

3000
1300

Bankkosten

716

1.119

1.445

1000

1200

1300

Kantoorbehoeften

528

707

781

700

700

700

700

Kosten vrijwilligers

673

85

775

250

500

500

500

Communicatiekosten

341

487

241

500

500

500

500

0

479

0

250

250

250

250

Diversen

subtotaal
Totaal uitgaven

9.967

8.084

6.676

8.200

6.950

7.050

7.050

166.075

161.962

164.234

165.350

155.800

156.950

157.050

Tekort/overschot

-9.995

-28.022

-30.415

-27.050

-20.400

-19.050

-16.150

Incidentele bijdrage (legaten e.d.)

25.000
-28.022

-30.415

-27.050

-20.400

-19.050

-16.150

Incidentele lasten
Tekort/overschot na inc bijdrage/lasten

15.005
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