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VOORWOORD: 
 
Voor u ligt het jaarverslag over het jaar 2018 van onze stichting. In dit jaarverslag wordt 
uitgebreid ingegaan op het vele werk wat is verzet en we hopen u hiermee een goed beeld van het 
werk van de Stichting Albanië Comité Huizen te geven. Ook wordt in dit jaarverslag 
verantwoording afgelegd over de werkzaamheden en het financiële beleid.  
 
In dit jaarverslag willen wij ook onze dank uitspreken omdat wij het afgelopen jaar de 
mogelijkheden hebben gekregen om dit mooie werk te mogen doen. Vele particulieren, 
ondernemers, kerken en andere organisaties weten zich betrokken bij de stichting en hebben ons 
voorzien van de noodzakelijk (financiële) middelen.  
 
Wij zijn dankbaar dat er hulpgoederen ingezameld konden worden, de transporten en jongerenreis 
veilig zijn verlopen. Het werk in het kindertehuis heeft zijn doorgang kunnen vinden en hebben wij 
de nood binnen de arme gezinnen enigszins mogen verlichten. We mochten het Evangelie delen in 
Woord en daad. We verwachten het van onze Here God die zijn trouw heeft betoond en vragen 
Hem ons ons te blijven leiden bij dit werk in zijn Koninkrijk.  
 
Een woord van dank aan onze vele vrijwilligers die zich inzetten bij het inzamelen en sorteren van 
kleding, het laden van de transporten, het vervoer naar de markt, het bemannen van de 
marktkramen, zelfgemaakt spullen en lekkernijen maken die verkochten kunnen worden en nog 
zoveel andere hand- en spandiensten die verleend worden. Zonder deze inzet zouden wij het vele 
werk in Nederland en in Albanië niet kunnen doen.  
 
Wij hopen en bidden dat wij ook het komende jaar de gezondheid, de kracht en ook de financiële 
middelen mogen ontvangen om dit zo belangrijke werk te kunnen en te mogen voortzetten.  
 
Anne-Lise Lubbers, oprichter en algemeen lid 
Herman Lubbers, oprichter en algemeen lid 
Margreet Visser, voorzitter 
Lisanne van der Roest, secretaris 
Ronald Zeeman, penningmeester 
Henrik Bor, algemeen lid 
Dolf Kos, fondsenwerver 
Pieter van der Poel, fondsenwerver 
 

1. VISIE EN MISSIE 
Stichting Albanië Comité in Huizen is een organisatie die zich inzet voor de allerarmsten 
in Albanië. Het werk gebied richt zich met name op de arme gezinnen rondom Mushqeta, 
een district ter grootte van 't Gooi. Door de jaren heen heeft de stichting zijn werkgebied 
uitgebreid tot zelfs in Tirana, de hoofdstad van Albanië. 
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VISIE 
Stichting Albanië Comité wenst een betere toekomst voor de gezinnen in Mushqeta en 
daarbuiten met daarbij beter perspectief en meer middelen voor een dragelijk leven. 

MISSIE 
Ook anno 2018 is hulpverlening in Albanië helaas nog hard nodig. Talloze gezinnen en 
(straat)kinderen leven onder zeer slechte omstandigheden. Albanië doet hard zijn best 
om bij de EU te mogen horen echter heeft dit voor deze mensen nog geen invloed. De 
overheid doet nauwelijks iets aan de armoede en er is nog veel corruptie binnen het land. 

De Bijbeltekst Psalm 72:17a: Zijn naam zal voor eeuwig blijven; zolang de zon er is, wordt 
Zijn naam van kind tot kind voortgeplant. Zij zullen in Hem gezegend worden, is de 
drijfveer om vanuit christelijke naastenliefde om te kijken naar deze mensen doormiddel 
van het verlenen van (nood)hulp voor iedereen. 

2. HET WERK VAN STICHTING ALBANIË COMITÉ 

Werk in Albanië 
Al 26 jaar is stichting Albanië Comité werkzaam in Albanië. Het werkgebied ligt 
voornamelijk in de bergdorpen rondom Musqheta. Hier worden arme gezinnen 
ondersteunt doormiddel van materiële en geestelijke hulp. Daarnaast helpt de stichting 
kinderen door de exploitatie van het kindertehuis. Door de jaren heen zijn de projecten 
uitgebreid naar plekken buiten Mushqeta zoals u verderop kunt lezen. 

Hoe het allemaal begon 

Anne-Lise Lubbers reisde 26 jaar geleden voor het eerst af naar Albanië. Overtollig 
schoolmeubilair vanuit scholen in Huizen hadden een bestemming gekregen namelijk: 
een lagere school in Albanië. Samen met twee leerkrachten vertrok Anne-Lise om dit af te 
leveren in Tirana. Echter kwam dit transport nooit aan want het transport werd overvallen 
en alle goederen werden gestolen.  

Het leed van onder andere de Albanese straatkinderen liet Anne-Lise niet los. Dankzij een 
anonieme gift kreeg de stichting 'Albanië Comité Huizen' handen en voeten en kan Anne-
Lise samen met haar man Herman Lubbers hier tot steun zijn. 

Evangelisatie 
We geloven dat door alle praktische hulp heen, God werkt en dit werk ook gezegend is. 
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Doormiddel van het verspreiden van christelijke lectuur, het houden van zondagsschool 
en het jaarlijks organiseren van een Kinderbijbelweek in het kindertehuis hopen we Gods 
liefde uit te dragen aan jong en oud. 

Tot 2018 steunde stichting Albanië Comité het echtpaar Maarten en Gerdien Blom die 
samen met hun kinderen zijn uitgezonden in Albanië door de Gereformeerde Zendings 
Bond (GZB). Het echtpaar was uitgezonden naar Mushqeta om hier een kerkelijke 
gemeente te stichten. 

In 2018 heeft het Albanië Comité besloten om de stichting besloten om het echtpaar niet 
meer financieel te ondersteunen in verband met teruglopende inkomsten. Wel weten we 
ons als stichting verbonden met dit gezin ook het afgelopen jaar.  

Gezin Blom hoopt in juni 2019 weer naar Nederland terug te keren. 

VUSH 
Vorig jaar zijn wij lid geworden van de VUSH. De VUSH is een overkoepelend orgaan van kerken en 
hulpverleningsorganisaties in Albanië. Dit lidmaatschap biedt ons vele voordelen. We krijgen op dit 
moment bijv. korting op de elektriciteitsrekeningen, de sociale lasten voor het personeel zijn 
lager. Ook de transporten met hulpgoederen brengen minder papierwerk met zich mee en de 
aanschaf van Bijbelse lectuur krijgen wij tegen inkoopsprijs. 

Lokale hulp 2018  

In 2018 waren Herman en Anne-Lise weer regelmatig in Albanië te vinden. Ze verdeelde 
hun aandacht in het voorzien van kleding, voedsel, medicijnen etc.  

Ook ontvingen Herman en Anne-Lise mensen vanuit Nederland. Ze namen hen mee naar 
de bergdorpen om het leed met eigen ogen te zien en hier in voedselhulp te voorzien. 

Na de jongerenreis in augustus ging de gezondheid van Herman ernstig achteruit. Een 
spannende tijd brak hiermee aan van veel momenten aanwezig zijn in het ziekenhuis. We 
loven God dat de operatie bij Herman goed is gegaan en hij alweer snel op de been was. 
Rondom de kerst waren Herman en Anne-Lise alweer samen in Albanië om 
voedselpakketten uit te delen.  

Voedselpakkettenactie 
Rond de feestdagen verbleven Herman en Anne-Lise ruim vier weken in Albanië. Als 
vanouds trokken ze erop uit om via kleine weggetjes door de bergen naar verschillende 
dorpen daar voedselpakketten uit te delen waardoor gezinnen de koude winter kan 
doorkomen. Een pakket bestaat uit levensmiddelen voor drie maanden zoals meel, suiker, 
rijst, olie etc. Het doel was om dit jaar 900 pakketten uit te delen. Het bekostigen van 
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deze pakketten was volledig van invloed van giften. Dit jaar was het bedrag ook weer 
€40,- voor een pakket. Een totaalbedrag van €36.000,- was nodig om aan het doel van 
900 pakketten te kunnen voldoen. Vlak voor de kerstdagen is er nog een herhaaloproep 
via de Huizer Courant verspreid omdat de bankrekening op dat moment nog verre van 
toereikend was. De teller bleef staan bij €31.262,-. Helaas net niet voldoende maar er is 
toch heel veel reden tot dankbaarheid gezien er zoveel mensen een bijdrage hebben 
geleverd aan deze voedselhulp. 

De voedselpakkettenactie is elke keer weer een grote logistieke operatie. 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 bezocht.  

Om zoveel mogelijk families te kunnen ondersteunen kregen de gezinnen die wat minder 
arm waren in plaats van een heel voedselpakket, de helft van de proviand. Daardoor 
hebben meerdere families een steuntje in de rug gekregen. De allerarmsten en de grote 
gezinnen mochten uiteraard rekenen op de volledige voedselhulp. 

Actie schoenendoos 
Ook dit jaar mochten wij in de winterperiode weer veel kinderen blij maken met een 
schoenendoos. Hierdoor kregen zij een mooi cadeau en dit wordt erg gewaardeerd.  

De schoenendozen zijn uitgedeeld aan de kinderen van KANS, kindertehuis, Romaproject 
en ook bij het uitdelen van de voedselpakketten konden we nog kinderen hiermee 
verblijden.  

De schoenendoosactie is alleen mogelijk omdat particulieren, de sponsors van Kans en op 
de Beatrixschool, De Parel en Rehoboth school zich daarvoor inzetten, We zijn dankbaar 
dat dit op deze manier mogelijk was en we zo dit stukje werk door kon gaan.  

Roma Project 
Vanaf 2017 is er in samenwerking met Wilma Westerink van Foodbank Albania een 
project opgezet voor kinderen in Tirana. 
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Deze Roma kinderen lijden een moeilijk bestaan. Er is weinig geld waardoor het 
voorzien in de eerste levensbehoefte een uitdaging is, laat staan dat er onderwijs is 
voor deze kinderen.  

In dit project worden 30 kinderen gesteund waardoor het mogelijk is om (christelijk) 
onderwijs te ontvangen. De gezinnen krijgen elke maand meel, rijst, macaroni, suiker 
en olie. Met deze levensmiddelen kan er dan brood worden gebakken en een warme 
maaltijd worden gemaakt.  

In de buurt wordt 3 keer per week een warme maaltijd verstrekt aan de gezinnen van 
deze kinderen door vrouwen van de kerk dat wordt gekookt in gaarkeukens. Iedere 
week wordt er een kerkdienst gehouden waar gezinnen vrij zijn om bij aan te sluiten.  

Kans! 
Sinds 2012 is er vanuit de stichting een financieel adoptieprogramma opgericht, KANS. 
De naam staat voor: Kinderen van Albanië Naar School. 

Doormiddel van Nederlandse sponsoren kunnen we nu al 70 kinderen helpen! Met een 
bijdrage van 22 euro per maand hebben de kinderen de mogelijkheid om de lagere 
school en een middelbare vervolgstudie te volgen.  

De kinderen komen uit de bergdorpen: Mushqeta, Zalli, Krrabe, Skutter, Mihajas, Kllojka, 
Ybe, Berzhite en Pllumbas in midden-Albanië. In veel gevallen is bij deze kinderen in het 
gezin sprake van werkeloosheid onder de ouders, ziekte, verslaving, verwaarlozing, 
alleenstaande ouders of andere psychische problemen. Kinderen worden soms alleen 
thuisgelaten om voor de broertjes en zusjes te zorgen zodat ouder(s) kunnen werken op 
het land. De armoede is vaak zo groot dat er geen geld is om de kinderen onderwijs te 
laten volgen en de overheid kijkt niet om naar deze gezinnen en kinderen. 

Doormiddel van KANS kunnen we vanaf 4 jaar kinderen een opleiding bieden waardoor ze 
zichzelf beter kunnen redden en daardoor uiteindelijk een beter toekomstperspectief. 

Sponsoren worden op de hoogte gehouden van de voortgang van deze adoptiekinderen 
door brieven, voortgang van schoolpresentaties, kaarten etc. Ook zien we terug dat 
sponsoren uit Nederland briefcontact hebben met deze kinderen. We zijn dankbaar voor 
deze betrokkenheid. 

Jongerenreis 
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Voor de vijfde keer mochten we een groep jongeren ontvangen in Albanië. Dit keer een groep van 
13 jongeren uit Huizen, een vriendengroep die er met elkaar de schouders onder ging zetten. De 
reis werd geleid door Margreet Visser en Pieter en Marion van der Poel. 

In de periode voor de reis werd dit al duidelijk. Er zijn veel acties gevoerd om geld op te halen: 
wikkelkoeken verkopen, loterij op Koningsdag, elke vrijdag was er een heerlijk Albanees 3 gangen 
menu gekookt, etc. Hiermee is flink veel geld ingezameld. De reis en het verblijf bekostigen deze 
jongeren zelf.  

Na alle voorbereidingen was het tijd om naar Albanië te reizen. Het programma die week bestond 
uit een dag met de Roma kinderen, de Kinderbijbelweek, een klusproject en het bezoeken van 
gezinnen zodat ze een beeld krijgen van de leefwereld van kinderen en jongeren daar.  

Ook dit jaar hebben we weer gezien dat het een grote impact heeft op jongeren om 
geconfronteerd te worden met de armoede is ons werkgebied. Zij hebben hier samen veel over 
gesproken en ook gedeeld. Dit is ook een mooi aspect van deze reis. Het werkt verbindend 
onderling en het verruimt je blik op de wereld.  

Kinderbijbelweek 
De scholen in Albanie hebben een lange periode vakantie in de zomer. De kinderen waar wij bij 
betrokken zijn hebben niet de mogelijkheid om deze in te vullen met uitjes en/of vakantiereizen. 
De Kinderbijbelweek, het kamp zoals ze het in Albanië noemen, is dan ook een hoogtepunt in 
deze periode.  

Vijf ochtenden zijn zij welkom bij het kindertehuis en is er veel aandacht voor hen. De groep 
bestaat uit kinderen van 4 tot en met 12 jaar en er zijn elke dag zo’n 150 tot 200 kinderen. 

Het programma had dit jaar als thema: “Zoek het uit” en was erop gericht om de kinderen te leren 
om het op te zoeken in de Bijbel en bij de Here Jezus.  

We beginnen elke dag met zingen, bidden, het Bijbelverhaal en een toepassing van het thema. Dit 
wordt gedaan door Maarten Blom en gemeenteleden uit de kerk in Mushqeta. Zij spreken de taal 
en hierdoor is er ook een mooie verbinding naar de kerk in Mushqeta. De vogel Arif, een handpop, 
speelt elke dag een belangrijke rol. Hij beleeft allerlei avonturen, is grappig maar de kinderen 
leren er ook van.  

Na dit gedeelte wordt er met de kinderen geknutseld en hebben sport en spel ook een belangrijke 
plek. Dit deel van het programma is helemaal voorbereid met de jongeren van de jongerenreis en 
liep dit jaar heel goed door. De jongeren hadden veel activiteiten bedacht, waardoor er voor elk 
kind wat wils was en er afgestemd kon worden op interesses. 

Aan het eind van de ochtend sluiten we af met een ijsje en gaan de kinderen weer naar huis. Voor 
thuis en/of onderweg krijgen ze nog een blikje drinken en chips of een gevulde croissant mee.  
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’s Avonds mochten de oudere kinderen van het kindertehuis komen. We wilden met hen een aantal 
verschillende activiteiten doen, maar er ontstond een ware voetbalcompetitie tussen Nederland en 
Albanië. Elke avond waren er verschillende wedstrijden en op de laatste avond moest het beslist 
worden. Een serieuze opkomst met de volksliederen en de voetbalstrijd kon beginnen. Uiteindelijk 
hebben de Nederlanders gewonnen, maar als dit in Albanie wordt gevraagd hoort u vast iets 
anders.  

Vrijdagavond worden alle kinderen uitgenodigd en vaak komen er dan ook ouders mee. Een mooie 
afsluiting van een week vol hoop, blijdschap en waarin het Evangelie rijk gezaaid mocht worden. In 
Woord en daad is de liefde die wij hebben gekregen van onze Here God uitgedeeld en we bidden 
dat Hij dit wil zegenen. 

Klusproject zomer 

Met de jongeren is er deze zomer ook weer flink geklust. Dit jaar hebben we gewerkt aan het huis 
van het gezin van Dashi. Een vader, moeder en 4 kinderen.  

Toen we het huis zagen, wisten we even niet of dit in een week zou gaan lukken. Er was zoveel te 
doen, dat we niet wisten waar we moesten beginnen. Een lekkende badkamer, een keuken in de 
kamer, geen bedden, kippen liepen in huis en het was erg vies.  

Met Dashi hebben we besproken dat hij het huis zou leeghalen en dat we samen zouden werken 
om dit op te knappen. En dat is gedaan. Er is enorm hard door iedereen gewerkt om dit voor 
elkaar te krijgen. Voor de elektriciteit hebben we een elektricien ter plaatse gevraagd; maar verder 
is er ontzettend veel werk verzet door de jongeren en door Herman en Pieter.  

Het hele huis is van binnen geschilderd, afgetimmerd, de badkamer vernieuwd, een keukentje 
geplaatst, getegeld en een pijp naar buiten is geplaatst, zodat de warmte en de geuren van het 
koken afgevoerd worden. Er zijn twee stapelbedden gebracht, waardoor deze kinderen voor het 
eerst in een bed hebben geslapen. Het huisje is weer ingericht met eigen meubels, maar ook met 
wat nieuwe spullen.  

Een grote klus, maar met een mooi resultaat. Deze mensen zien het nu weer zitten om het huisje 
bij te houden, op te ruimen en schoon te maken. Het is mooi om te zien hoe dankbaar dit is om te 
doen voor onszelf en ook om op deze manier dit gezin weer hoop voor de toekomst te geven.  

Werk in Nederland 

Inzameling hulpgoederen 
Ook afgelopen jaar was er bijna iedere maandagavond de gelegenheid om hulpgoederen 
in te leveren. Dit kan in het magazijn aan de Ambachtsweg 1 in Huizen.  

Vanuit de gemeente Huizen maar ook daarbuiten worden veel hulpgoederen aangeleverd 
die weer per transport naar Albanië kunnen worden vervoerd. 
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Hulpgoederen bestonden grotendeels uit kleding, schoenen, klein huisraad en 
medicijnen. Ook kwam het voor dat er groter huisraad zoals een lading stapelbedden en 
schoolmeubilair in overleg werd ingezameld.  

Op de maandagochtend, maandagavond, woensdagochtend en vrijdagochtend werden de 
hulpgoederen door vrijwilligers van Stichting Albanië Comité gesorteerd en verpakt in 
dozen en klaargemaakt voor transport.  

Soms is het aanwas van goederen zo groot dat spullen die niet meer kunnen worden 
uitgezocht worden gedoneerd naar andere stichtingen zoals bijvoorbeeld: Gain. Dit geldt 
ook voor spullen die wij niet kunnen gebruiken, zoals Nederlandse boeken en spelletjes. 
Deze brengen we naar een goed doel, zodat het weer een goede bestemming krijgt.  

We zijn dankbaar dat we dit jaar ook weer zoveel steun hebben gekregen in materiële 
zaken zodat we hiermee weer straatkinderen, arme gezinnen en bejaarden konden 
ondersteunen. 

Transport 
In 2018 zijn er twee transporten met hulpgoederen naar Albanië gegaan. Voorafgaande 
jaren bracht firma Vidotrans de hulpgoederen naar Albanië. Er was vanuit Stichting 
Albanië Comité al een samenwerking met de Stichting Hoop voor Albanië. Dit jaar 
verzorgde Stichting Hoop voor Albanië de transporten naar Albanië. De zorg voor het 
inladen van de spullen lag nog wel bij Stichting Albanië Comité maar het schriftelijke 
papierwerk werd verder verzorgd door Hoop voor Albanië. Er zijn concrete plannen om 
deze transporten in de toekomst uit te breiden tot minimaal vier keer per jaar.  

Het inladen van de vrachtwagen werd trouw gedaan op een zaterdag door vrijwilligers.  

Het uitladen van de vrachtwagen wordt ook zelf gedaan door de Stichting in Albanië. 
Hierbij is alles veilig verlopen. De lange afstand van Nederland naar Albanië met daarbij 
lokale autoriteiten in Albanië die beslissingen nemen omtrent het verdelen van de 
goederen maken dat ieder veilig verlopen transport weer wordt ervaren als een zegen. 

Marktkramen 
Sinds 2 jaar is er iedere maand bij de Nieuwe kerk in gemeente Huizen een kraam van de 
stichting Albanië Comité. Hier worden veel zelfgemaakte spullen verkocht zoals: jam, 
verse cakes en koeken, ansichtkaarten, decoraties, schorten, gehaakte knuffels etc. 

De opbrengst van de markten van de Nieuwe Kerk waren bestemd voor de Stichting met 
als doel het Roma project. 
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Verder stond de kraam van de Stichting tijdens de Oranjemarkt op Koningsdag, de 
havendag, zomermarkt in Voor Anker en op de Huizerdag. 

Tijdens Koningsdag stonden de jongeren van de jongerenreis bij de kraam met de 
verkoop van tweedehands spullen en het trekken van lootjes. 

Op de Huizerdag stond de stichting ook met een kraam met verse vis en gerookte 
makreel, hetgeen geheel werd gesponsord.  

Alle markten werden volledig gerund door vrijwilligers. Ook zorgden vrijwilligers voor de 
zelfgemaakte spullen en lekkernijen. 

I've Got the Power festival  
Vanuit Generation Praise Huizen werd september 2018 een festival georganiseerd bij de 
krachcentrale te huizen. De Stichting zou tijdens dit festival een kraam beheren met de 
welbekende verkoop. Daarnaast was het plan om te focussen op de promotie voor de 
stichting en vacatures. Door het slechte weer is er besloten niet de verkoopkraam neer te 
zetten, maar om alleen flyers uit te delen. 

3. HET KINDERTEHUIS 

Kinderen 
In Mushqeta staat een kindertehuis. Zowel de grond als het tehuis zijn van de Stichting 
Albanië Comité. Albanese kinderen uit arme gezinnen komen naar het kindertehuis voor 
christelijk onderwijs, medische verzorging, gezond eten, spel en ontspanning. In het 
verleden bleven de kindertehuis slapen maar door strenge regelgeving in Albanië mag dit 
niet meer. Het tehuis wordt dus op dit moment enkel overdag gebruikt voor opvang. Voor 
de ouders is het mogelijk om hun kinderen te bezoeken. Echter is deze dagbesteding 
voor de kinderen vaak de gelegenheid voor ouders om de gehele dag te kunnen werken. 

In 2018 verbleven er 48 kinderen in de leeftijd van 2 tot 10 jaar in het kindertehuis. Er is 
plek voor 50 kinderen. Ook oudere kinderen kunnen hier op vrijdag en tijdens speciale 
gelegenheden of feestdagen rekenen op een volledig educatief programma. 

Door de werkzaamheden vanuit het kindertehuis geven we de kinderen een hoopvollere 
toekomst dan dat hun ouders hebben. Helaas zien we ook dat kinderen soms niet meer 
naar het kindertehuis komen omdat ze hun ouders moeten helpen met werken of met de 
bezigheden thuis. 
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De kinderen ontvangen christelijk onderwijs. Er wordt uit de Bijbel gelezen en christelijke 
liedjes gezongen. Ook worden ouders hierin betrokken door ze af en toe speciaal uit te 
nodigen in het kindertehuis. Ook worden de ouders betrokken in de voortgang van hun 
kinderen. Hiermee hopen we ook dat ouders zien dat hun kinderen kunnen genieten van 
onderwijs en een onbezorgde plek om te spelen. 

De kinderen uit het kindertehuis ontvangen kleding van de ingezamelde kleding vanuit 
Huizen. De inkopen voor de maaltijden doen we zo veel mogelijk in samenwerking met 
lokale bedrijven rondom Mushqeta. 

Doordat Albanië zijn best doet om onderdeel te worden van de EU, blijft de regelgeving 
soms dagelijks veranderen. Hierdoor is het niet altijd meer haalbaar om lokale 
(ongeschoolde) ondernemers te steunen gezien de strenge controle en de administratie. 
Waar mogelijk proberen we zoveel mogelijk van deze samenwerking gebruik te maken.  

Het gebouw 
Het kindertehuis bestaat uit nette klaslokalen een eetzaal en er is een slaapzaal voor de 
kleintjes om 's middags even te rusten. 

Op het buitenterrein staan speeltoestellen uit Nederland en er staan lange buitentafels 
waar de kinderen kunnen uitrusten. Ook is er genoeg ruimte om een potje voetbal te 
spelen. 

In 2017 is het kindertehuis grondig gerenoveerd en hier plukten we in 2018 de vruchten 
van gezien hierin weinig geïnvesteerd hoefde te worden. In 2018 is wel opnieuw het 
dakleer vervangen. Het kindertehuis verkeerd op dit moment weer in goede staat. In 2019 
hopen we het buitenterrein verder netjes te maken en te vernieuwen. 

Medewerkers 
Net zoals de afgelopen 15 jaar staat het kindertehuis onder leiding van directrice 
Zamira Hysa. De stichting is ontzettend blij met haar als persoon in de functie als 
directrice. Ze heeft een groot hart voor de kinderen en straalt dit dagelijks ook uit in 
haar werk.  

Naast Zamira zijn er in 2018 nog 14 betaalde medewerkers. Denk hierbij aan sociaal 
pedagogische medewerkers, keukenpersoneel, ondersteunend personeel, beveiligers 
en klusjesmannen. Zamira stuurt deze groep mensen aan. 

4. VOORLICHTING EN COMMUNICATIE 
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WEBSITE 
In 2018 is er hard gewerkt om de website: www.albaniecomitehuizen.nl te vernieuwen. 
Per 1 januari 2019 zal deze live gaan draaien.  

Met deze vernieuwing hopen we dat projecten van de stichting beter in beeld kunnen 
worden gebracht zodat geïnteresseerden makkelijker wegwijs zullen worden over de 
projecten van de stichting. 

FACEBOOK 
Door middel van het sociale mediakanaal Facebook deelt Stichting Albanië Comité foto's, 
video's en actuele informatie over activiteiten in Nederland en werkzaamheden in Albanië.  

Ook op de hoogte blijven? www.facebook.com/albaniecomitehuizen 

NIEUWSBRIEF 
Een aantal keren per jaar versturen we een nieuwsbrief naar de mensen die zich daarop 
hebben geabonneerd. Wilt u deze ook ontvangen, dan kunt u mailen naar 
secretaris@albaniecomitehuizen.nl dan nemen we u op in het adressenbestand. 

5. FONDSENWERVING 
 
Dankbaar zijn we voor de diverse bedrijven, organisaties en particulieren die de stichting een wam 
hart toe kennen. Vanuit Fondsenwerving zijn 2018 diverse ondernemers en gezinnen benaderd 
voor een structurele bijdrage. Enkele hebben hieraan gehoor kunnen geven, maar de diversiteit 
aan goede doelen worden vaak als argument aangehaald waardoor het lastig blijft om structurele 
bijdrage vanuit sponsoring te krijgen. Voorjaar 2018 hebben we met een aantal sponsoren en 
relaties een benefiet wijnworkshop gehouden wat als een goed relatie moment werd ervaren. 2019 
zullen we opnieuw proberen vanuit sponsoring langdurige bijdrage te realiseren.   

 

6. INZET VAN MENSEN 

HERMAN EN ANNE-LISE LUBBERS 

De drijvende kracht achter deze stichting is het echtpaar Herman en Anne-Lise Lubbers. 
Al hun werkzaamheden zijn al eerder in dit verslag genoemd.  

In het afgelopen jaar heeft de gezondheidsklachten van Herman voor veel onzekerheden 
gezorgd. We zijn dankbaar dat er een operatie mogelijk was en dat Herman zich nu weer 
volledig kan richten op zijn herstel en de toekomst samen met Anne-Lise. 

VRIJWILLIGERS 
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Het Albanië Comité heeft ongeveer 40 trouwe vrijwilligers. De meeste van hen zijn al 
jaren actief bij de stichting. Ook via deze weg zijn we dankbaar voor al het werk bij; Het 
inladen van de transporten, het sorteren van kleding in het magazijn, de verkoop bij de 
verschillende markten, logistieke klussen, overkoepelde ondersteuning etc.  

7. BESTUUR 
In 2018 bestond het bestuur uit de volgende personen: 

Voorzitter:      Margreet Visser 
Secretaris:      Lisanne Van der Roest 
Penningmeester:     Ronald Zeeman 
Fondsenwerving:    Dolf Kos en Pieter Van der Poel 
Algemeen lid:    Henrik Bor 
Oprichters en algemeen lid:   Herman en Anne-Lise Lubbers 
 
In 2018 namen we afscheid van Henrik Bor in de rol als voorzitter. Margreet Visser heeft 
deze taak overgenomen en haar rol als secretaris weer overgedragen aan Lisanne Van der 
Roest.  
Op deze wijze zijn alle vacatures binnen het jaar 2018 nog vervult. 
 
Herman en Ann-lise Lubbers hebben net als voorafgaande jaren veel tijd doorgebracht in 
Albanië om in Albanië tot steun te zijn. Het bestuur heeft hierbij vanuit Nederland door 
middel van het bewaken van de financiën, het werven van fondsen en het organiseren van 
activiteiten in Nederland een ondersteunde taak verricht. 

8. PLANNEN VOOR 2019 

Werk in Albanië 

LOKALE HULP 
Zoals tijdens alle jaren hopen we in Albanië mensen in armoede te blijven ondersteunen 
doormiddel van kleding, schoenen, voedsel en financiële hulp. Verder zullen we in spelen 
over waar de nood in 2019 het hoogst is om hier direct in hulp op maat te kunnen 
voorzien. 

UITBREIDING ROMA PROJECT 
Dit jaar hopen we het Roma project verder uit te breiden. We hopen doormiddel van 
giften het aantal Roma kinderen om te ondersteunen met voedsel, kleding en onderwijs 
op permanente basis. 

VOEDSELPAKKETTEN 2019 
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Ook zal naar verwachting in 2019 opnieuw een voedselpakkettenactie worden gehouden. 
Net zoals in 2018 zal het streven zijn om sowieso 900 pakketten te kunnen verspreiden.  

Werk in Nederland 

UITBREIDING TRANSPORTEN 
In 2019 hopen we de transporten met hulpgoederen vanuit Nederland naar Albanië uit te 
breiden naar minimaal vier keer per jaar. Vanwege de vele hulpgoederen die in Nederland 
worden ingeleverd en de behoefte daaraan in Albanië is het haalbaar om minimaal vier 
keer een volle vrachtwagen naar Albanië te laten gaan. Dit is ook mogelijk doordat we de 
samenwerking hebben met een transporteur hebben gezocht, waardoor er per transport 
€2500,- bespaard kan worden.  

JONGERENREIS 2019 
In augustus 2019 zal er opnieuw een jongerenreis worden georganiseerd voor maximaal 
10 jongeren. We zijn dankbaar dat vanuit Huizen er ieder jaar nog voldoende animo is 
onder jongeren om fantastische kinderbijbelweek te organiseren voor de kinderen en het 
ondersteunen in praktische hulp. 

PROMOTIE VAN STICHTING ALBANIË COMITÉ 
Dit jaar willen we er op toe zien dat er minimaal vier keer per jaar er een nieuwsbrief zal 
verschijnen. Deze zullen we zowel digitaal als in papiervorm verspreiden onder kerken, 
buurthuizen, verzorgingshuizen etc. 

Ook hopen we meerdere kanalen aan te schrijven om kennis te laten maken met onze 
stichting. Hiermee hopen we onze naamsbekendheid ook buiten Huizen te vergroten met 
wat hopelijk leidt tot meer steun in zowel praktische als financiële steun.  

9. FINANCIËN 
In 2018 ontvingen we een totale bijdrage van € 123.393, fors minder dan in 2017 (€180.331). Dit 
werd bijeengebracht door particulieren, het bedrijfsleven, diaconieën, scholen en andere 
verenigingen en stichtingen. 
De inkomsten daalden fors maar waren min of meer in lijn met andere jaren. Het jaar 2017 was 
een exceptioneel jaar maar niet representatief vanwege enkele forse (incidentele) bijdragen.  
 
We hebben afgelopen jaar, met hulp van velen (!), diverse initiatieven ontplooid om de bijdrages te 
verwerven. Ook in 2019 zullen we de diverse initiatieven voortzetten en waar mogelijk nieuwe 
ontplooien en hopen dan ook dat dit in 2019 mag leiden tot een stijging van de bijdrages. 
  
De kosten waren in lijn met voorgaand jaar maar begeven zich op een structureel te hoog niveau.  
Het is ieder jaar een hele organisatie om de inmiddels ruim 60(!) kinderen op te vangen en te 
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voorzien van voedsel, verzorging en onderwijs. Dit geldt ook voor het verzamelen- en transport 
van de goederen en het uitdelen van de voedselpakketten gedurende de Kersperiode.   
  
Het tekort over 2018 zorgt ervoor dat we behoorlijk moeten interen op de reserves en extra 
kritisch zullen moeten omgaan met de ontvangen middelen. Acute hulp willen we echter niet 
ontzeggen en de Stichting neemt daarin ook haar verantwoording. Bovenal stellen we ons 
vertrouwen op de Heere dat we voldoende middelen zullen ontvangen om het dankbare werk in 
Albanië te kunnen voortzetten.  
 
Hieronder vindt u een meer gedetailleerd overzicht van de inkomsten en uitgaven over 2018 en de 
begroting voor de komende jaren. 
 
Allen die hieraan hebben bijgedragen, op welke manier dan ook, onze hartelijke dank hiervoor! 
 

10. JAARREKENING 
 

11. OVERIGE GEGEVENS 

Colofon 

STICHTING ALBANIË COMITÉ  
Website: www.albaniecomite.nl 
 
VOORZITTER 
Margreet Visser 
Tel. 035-2000103 
E-mail: voorzitter@albaniecomite.nl 
 
SECRETARIS 
Lisanne Van der Roest- Bor 
E-mail: secretaris@albaniecomite.nl 
 
PENNINGMEESTER  
Ronald Zeeman 
E-mail: penningmeester@albaniecomite.nl 

FONDSENWERVING 
Pieter Van der Poel en Dolf Kos 
E-mail: fondsenwerving@albaniecomite.nl 

INZAMELING GOEDEREN 

Herman en Anne-Lise Lubbers 
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Tel. 035-5263249 
E-mail: famlubbers@albaniecomite.nl 
 
Iedere maandagavond van 19:30 tot 20:30 uur staan er vrijwilligers klaar om kleding en 
hulpgoederen in ontvangst te nemen bij het depot aan de linkerzijde van Garage Lubbers 
aan de Ambachtsweg 1 te Huizen (de kant van het tankstation aan de Eemlandweg). 

GIFTEN 
Elke gift is welkom op het volgende rekeningnummer: 
NL97 RABO 0329 9600 08 
t.n.v. Stichting Albanië Comité 

FINANCIËLE INFORMATIE 
Algemeen: NL97 RABO 0329 9600 08 
KANS: NL24 RABO 0166 9658 20 

Handelsregister 32072465·ANBI nr. 52269 

De Stichting Albanië Comité Huizen is door de belastingdienst aangewezen als Algemeen Nut 
Beogende Instelling (ANBI). Dat betekent dat giften aan onze stichting aftrekbaar zijn van het 
belastbaar inkomen. 

Sinds enige tijd hoeven periodieke giften (die geheel aftrekbaar zijn), niet meer in de vorm van een 
notariële akte te worden vastgelegd. Dat betekent dat het voor de gever en het Albanië Comité 
eenvoudiger en goedkoper is geworden om een meerjarige gift te doen. Hiervoor is alleen nodig 
dat een overeenkomst door beide partijen wordt ingevuld en ondertekend. U kunt hierover contact 
opnemen met ons. 
 
De materiële hulpverlening en de evangelieverkondiging zijn enorm gebaat bij grotere 
schenkingen. Als u een legaat aan Stichting Albanië Comité Huizen wilt nalaten, dan kunt u dit 
doen door het volgende in uw testament te laten opnemen: “Ik legateer vrij van rechten aan de 
Stichting Albanië Comité Huizen een bedrag van € .............. om te worden afgegeven zonder 
kosten, drie maanden na mijn overlijden.   


