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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 (Ps. 72:17a) 

Hartelijk dank
Het drukken en bezorgen van deze Nieuwsbrief is mogelijk gemaakt

dankzij sponsoring, waarvoor de Stichting Albanië Comité
de sponsors heel hartelijk dankt!

Elke gift is welkom
op het volgende rekeningnummer: 

NL97 RABO 0329 9600 08
t.n.v. Stichting Albanië Comité

Het was een verrassing voor Herman en Anne-Lise Lub-
bers dat de Voedselpakkettenactie dit jaar al zo snel 
van start ging. Met de eerste  aankondiging in oktober, 
duurde het voorheen meestal tot december voordat de 
geldstroom op gang kwam. Maar deze keer werden de 
donaties meteen vanaf het begin op de bankrekening ge-
stort, zodat er direct een aanvang kon worden gemaakt 
met het samenstellen van de voedselpakketten. Toen 
Herman en Anne-Lise half oktober in Albanië aankwa-
men, konden ze meteen aan de slag. Dankzij een bredere 
publiciteit via de media, de diverse kerkbladen en Face-
book, werd naast lokaal ook regionaal en zelfs landelijk 
aandacht gevraagd voor de voedselhulp. Dat leverde een 

GEld En dEkEnS voor nAzorG vAn ‘vErGEtEn dorPEn’ En romA’S:

“De berichtgeving over de aardbeving
is over, maar de nood is er nog steeds”

grotere respons op in vergelijking met voorgaande ja-
ren. Het streefbedrag om 900 voedselpakketten samen 
te kunnen stellen, werd -in tegenstelling tot vorig jaar- 
ruimschoots gehaald. Ook de schoenendoosactie liep als 
een trein. Scholen, kerken en particulieren zetten zich 
ervoor in om dozen en cadeautasjes te vullen met leuke 
en nuttige spulletjes, terwijl in diverse kerken voor het 
Albanië Comité werd gecollecteerd.
“We hebben heel veel kinderen en gezinnen blij kunnen 
maken”, zijn Herman en Anne-Lise dankbaar voor de vele 
giften en de betrokkenheid vanuit de samenleving. “Het 
was nog een heel gedoe om al die dozen en tasjes in Al-
banië te krijgen, omdat de vrachtwagen die het transport 

Er konden meer dan voldoende voedselpakketten en hulpgoederen uitgedeeld worden.



zou regelen kapot was”, vertelt Herman. “Omdat ik toch 
een paar dagen terug naar huis moest, heb ik op de te-
rugweg honderden dozen en tasje in de camper geladen 
om mee naar Albanië te nemen. In een tijd van vijf da-
gen heb ik wel 5000 kilometer gereden. Maar het was de 
moeite waard. Het filmpje op Facebook, waarop je kunt 
zien hoe blij de kinderen waren met hun schoenendozen, 
is wel duizend keer bekeken. We hebben meer dorpen be-
zocht dan andere jaren en net als vorig jaar hebben we 
de voedselpakketten er zelf naar toe gebracht. Dat kost 
meer tijd ja, maar de mensen hoefden nu niet door de 
bergen naar het magazijn te lopen en terug te sjouwen 
met een zwaar pakket”.      

de donaties en het medeleven waren helemaal hartver-
warmend toen het echtpaar lubbers in november over-
vallen werd door de aardbeving, die ook in hun werkge-
bied veel schade toebracht aan de woningen en leefom-
standigheden van de Albanese gezinnen. In overleg met 
het bestuur van het Albanië Comité werd spontaan een 
noodhulpactie opgezet, om de getroffen families van de 
allereerste levensbehoeften te kunnen voorzien.
“Het was echt opvallend dat massaal de beurs werd ge-
trokken. op de ochtend na de beving werd in diverse ker-
ken voorbede gedaan. Er is in totaal zo’n € 20.000,- bin-
nengekomen”, is Herman nog altijd verrast door de hoge 
opbrengst. 

In elkaar gestort kaartenpakhuis 
“Wij hadden in eerste instantie niet door hoe erg de aard-
beving was geweest. daar kwamen we de volgende och-
tend pas achter toen we de beelden zagen en de app-jes 
en telefoontjes binnenstroomden van mensen die vroe-
gen of het goed met ons ging en of we ook schade had-
den. Wat je op de televisie zag, was best heftig”, denkt 
Anne-lise terug aan de ochtend na de beving. “Complete 
flats waren ingestort als een kaartenpakhuis. In het ge-
troffen gebied wonen roma-gezinnen, voor wie wij een 
project hebben opgestart in samenwerking met de Food 
Bank Albanië, een soort voedselbank. via een sponsor-
programma helpen we de kinderen en hun families aan 

voedsel en kunnen de kinderen bovendien naar school. 
de sponsorkinderen met hun broertjes en zusjes krijgen 
maaltijden in een soupkitchen. door de aardbeving zijn 
een aantal flats in de buurt van ons project totaal naar 
beneden gekomen”. 
“ook in de omliggende dorpen zijn er huizen beschadigd, 
maar deze mensen krijgen geen hulp”, vertelt Herman. 
“Wij hebben er voedsel, kleding en dekens gebracht, maar 
ook zeep, tandpasta en waspoeder als noodhulp. maar na 
het eerste schokkende nieuws van de aardbeving was 
er alweer brand in Australië en dan is de berichtgeving 
in één keer over, terwijl de nood er nog steeds is. Er is 
veel geld binnengekomen op een bankrekening van de 
overheid, maar de regering zorgt niet dat het op z’n plek 
komt. Er wordt geen actie ondernomen en vrachtwagens 
met noodhulpartikelen blijven in loodsen staan. Je weet 
niet waar de spullen terechtkomen. de getroffen mensen 
moeten het hebben van stichtingen zoals de onze”. 

Vergeten dorpen
“Alles wat wij in het magazijn hadden, is naar de nood-
hulp gegaan: tenten, dozen met kleding, alles. de mensen 
die in de flats woonden, kunnen niet meer terug. Het is 
één grote chaos, de naschokken zijn nog weken doorge-
gaan. dat is ook het ergste voor de mensen: de angst”, 
heeft Anne-lise gemerkt. “zelf hebben we de bevingen 
ook gevoeld. We werden er wakker van en Herman dacht 
nog: -Wat gaan de buren vroeg weg-, totdat we beseften: 
-dit zijn de buren niet...-. We wilden ons bed uit, maar 
konden niet staan vanwege het trillen van de vloer. Je 
denkt eerst: -Ik ben niet goed in m’n hoofd-. voor mijn 
gevoel duurde het schokken wel tien minuten, terwijl het 
maar een minuut of drie was. toen het weer rustig was 
probeerden we verder te slapen, maar het bleef schokken. 
totdat we de telefoontjes kregen en we begrepen dat het 
om een aardbeving ging. 
op Facebook ontdekten we een oproep van een man die 

Heel veel dank!
Het bestuur van de Stichting Albanië Comité Huizen wil alle goede en gulle gevers

heel hartelijk bedanken voor hun financiële bijdrage aan de voedselpakketten- en noodhulpactie.
dankzij uw gift hebben wij ons in kunnen zetten voor vele mensen in nood.

Complete flats stortten in elkaar door de aardbeving.
Vooral de Roma-gemeenschap werd getroffen. 

De mensen wonen en slapen in tenten
onder winterse weersomstandigheden. 



om hulp vroeg. Ik zag dat rik en machteld lubbers hem 
als ‘vriend’ hadden ‘geliked’, dus blijkbaar kenden zij deze 
Amad zuka. Hij beschreef de situatie in zijn dorp vlashaj 
maminas, waar hij verbonden is aan de plaatselijke kerk. 
We zijn erheen gegaan en het bleek echt een vergeten 

dorp te zijn, zoals er zovelen zijn. de armoedige wonin-
kjes hebben een flinke optater van de beving gehad. Zelfs 
ons eigen degelijke huis in mushqeta heeft schade op-
gelopen. vele kleine krotwoningen in de bergdorpen zijn 
onbewoonbaar geworden. deze kleine woningen komen 

Dekens (of geld om dekens te kopen) zijn meer dan welkom.

Uit angst voor instortingsgevaar leven de dorpsbewoners buiten.



niet in het nieuws, maar wij hebben ze wel gezien. En de 
mensen uit al die beschadigde flats durven er niet meer 
te wonen uit angst dat ze instorten. ze wonen nu in ten-
ten en dat is behoorlijk koud in de winter”.

Geld voor nazorg en dekens
Ook de bewoners van de Roma-flats mogen hun woning 
niet meer in vanwege instortingsgevaar.
“De flats waren al oud, dus opknappen kan niet meer. 
Gelukkig is de soupkitchen nog intact. We hebben een 
nieuw gasfornuis gekocht en brengen nog steeds we-
kelijks voedsel, zodat er meer gezinnen te eten kunnen 

krijgen. de keuken is nu elke dag open in plaats van drie 
keer per week”, vertelt Herman. “ook de kerk houdt zich 
met hen bezig en zorgt voor betere leefomstandigheden, 
hygiëne en scholing. Je ziet het verschil tussen deze ge-
zinnen en families verderop die niet geholpen worden. 
Het is de bedoeling dat er eind februari weer een hulp-
goederentransport vanuit Huizen naar Albanië gaat. Er 
blijft geld nodig voor nazorg en vooral ook dekens zijn 
noodzakelijk. mensen die op maandagavond kleding 
brengen bij ons magazijn aan de Fabrieksweg, willen we 
vragen: breng vooral dekens -graag heel, schoon en in 
een plastic zak- of doneer geld voor dekens. tot en met 
april blijft het echt koud in Albanië en wij hebben alles 
wat we hadden inmiddels uitgedeeld. We willen de men-
sen in de dorpen blijven helpen met nazorg en ook met 
Bijbelse lectuur”. 

Lubina en het Evangelie
“We hebben de afgelopen weken gigantisch veel Bijbelse 
lectuur uitgedeeld, ook aan de kinderen die een schoe-
nendoos hebben gehad. door de hulp die we geven, heb-
ben we de gelegenheid om te vertellen waarom we het 

doen. mensen vragen ons er ook naar. Een man zei: -Waar-
om doen jullie dit? Jullie zijn gek joh, om dit allemaal 
naar ons toe te komen brengen. Ga naar huis en koop van 
het geld een mooie mercedes-. dan kun je uitleggen dat 
ons geloof onze drijfveer is. Het is ook onze opdracht om 
in de hele wereld over het evangelie te vertellen”, vindt 
Herman.
dat ‘geloof in actie’ z’n vruchten afwerpt, ervaren Herman 
en Anne-lise geregeld.
“Bij de roma’s zag ik een jonge vrouw, waarvan ik dacht: 
-die ken ik-”, verhaalt Anne-lise. “ze komt naar me toe 
en vraagt in het nederlands: -Hoe gaat het? En hoe gaat 
het met Elske en Elise?-, onze dochters. dus ik vraag aan 
haar:- Wie ben je? Je komt me zo bekend voor-. Blijkt 
het een meisje te zijn die als 8-jarige in het kinderte-
huis heeft gewoond, toen nog in tirana. ze heet lubina, 

Lubina (het achterste meisje links, met het jongetje op de 
arm) medio 1998/1999 in het kindertehuis in Tirana.

Inmiddels is Lubina volwassen en heeft vijf kinderen.
Als 8-jarig meisje hoorde ze dankzij het Albanië Comité

het evangelie en nu is ze verbonden aan een kerk binnen 
de Roma-gemeenschap.

Een nieuw gasfornuis voor de soupkitchen, zodat er meer 
Roma-gezinnen te eten kunnen krijgen.

Gitaren gevraagd
In Albanië wordt gitaarles gegeven aan een groepje kinderen uit de omgeving van mushqeta. de kinderen hebben er 
veel plezier in en komen op deze manier even in een ongedwongen sfeer met leeftijdgenootjes, muziek en nieuwe 
bezigheden. Er zijn meer gitaren nodig om de kinderen les te kunnen geven. Wie heeft een gitaar in zijn bezit die voor 
dit goede doel bestemd kan worden? Graag even een telefoontje naar Herman of Anne-lise lubbers.



is inmiddels een jaar of 25 en heeft vijf kinderen. lubina 
heeft als kind in het kindertehuis de basis van het evan-
gelie meegekregen. ze vertelde dat ze is aangesloten bij 
een kerk en daar zijn we heel blij mee. ze heeft niet zo 
heel lang bij ons gewoond, maar ze heeft het geloof wel 
opgepakt”. 

Gij behoudt mensen en beesten
niet alleen mensen werden door het echtpaar lubbers 
geholpen, Herman ontfermde zich ook over een dier in 
nood.
“Ik vond een hond langs de weg die was aangereden. Hij 
was aan het doodgaan in de kou en ik vond dat zo zielig... 
Ik liet een paar pakjes worstjes voor hem achter en de 

Blije kinderen met hun cadeautjes.

keren daarop nam ik een paar sneeën brood met beleg 
voor hem mee. Je zag hem opkikkeren en na een poosje 
was hij genoeg aangesterkt om weer de benen te nemen”, 
glimlacht Herman “Je hebt een boek van ds. J.H.C. olie dat 
heet ‘Heere, Gij behoudt mensen en beesten’. daar moest 
ik aan denken, al gaat het in het boek natuurlijk om een 
heel andere context. maar het ging toch door m’n hoofd 
heen. Ik vond het zo leuk dat we ook zo’n dier hebben 
kunnen redden...”.
 
Goederen (ook graag dekens) kunnen iedere maandagavond 
van 19.30 tot 20.30 uur gebracht worden bij het depot aan 
de Fabrieksweg 2 te Huizen.

De versierde en goed gevulde schoenendozen werden dankbaar ontvangen. 



Colofon
Stichting Albanië Comité 
www.albaniecomite.nl 

Voorzitter 
margreet visser 
tel: 035-2000103 
e-mail: voorzitter@albaniecomite.nl 

Secretaris 
laurens rebel
tel: 06-44850009 
e-mail: secretaris@albaniecomite.nl

Penningmeester
Bert Boot 
tel: 06-30765708 
e-mail: penningmeester@albaniecomite.nl 

Fondsenwerving 
Pieter van der Poel, dolf kos en Cees Bout 
e-mail: fondsenwerving@albaniecomite.nl 

Inzameling goederen
Herman & Anne-lise lubbers  
tel. 035-5263249
e-mail: famlubbers@albaniecomite.nl 

Iedere maandagavond van 19.30 tot 20.30 uur
staan vrijwilligers klaar om kleding en
hulpgoederen in ontvangst te nemen bij het
magazijn aan de Fabrieksweg 2.

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

Bestuurswissel
Het bestuur is blij een nieuwe penningmeester te heb-
ben gevonden om de financiën van de Stichting Albanië 
Comité nauwlettend te kunnen beheren. 

na zijn jarenlange inzet heeft ronald zeeman het stok-
je overgedragen aan Bert Boot. ook heeft lisanne van 
der roest-Bor afscheid genomen als secretaris van de 
stichting. Haar werkzaamheden zijn overgenomen door 
laurens rebel. vanaf deze plek willen we de nieuwe be-
stuursleden van harte welkom heten en tegelijkertijd ro-
nald en lisanne heel hartelijk bedanken voor hun trouwe 
en enthousiaste inzet van de afgelopen jaren. 

Kramen op
Koningsdag

Ook dit jaar staat het Albanië Comité met Koningsdag 
(maandag 27 april) op de markt in het Oude Dorp met 
twee kramen. U kunt bij ons terecht voor tweedehands 
spullen, zelfgebakken of ‘homemade’ lekkernijen waaron-
der de welbekende jam, cakes, koekjes en taarten. 

ook de zelfgemaakte creatieve cadeauartikelen als kaar-
ten, breiwerk en kraamcadeautjes vindt u weer op de 
kraam. Anders dan andere jaren zal er dit jaar geen loterij 
met enveloppenspel aanwezig zijn. Wij hopen deze dag 
op een mooie opbrengst. Wilt u ook een bijdrage leveren 
door bijvoorbeeld iets te bakken of een dagdeel achter 
de kraam te staan? dan kunt u contact opnemen met 
Elske lubbers door te bellen naar tel. 06-20820682. 
de organisatie van de markt is overgenomen door een 
nieuwe partij, waardoor we pas op de ochtend van de 
koningsdagmarkt onze kramen toegewezen krijgen. We 
zullen via de Facebookpagina laten weten op welke plek 
we te vinden zijn en we hopen u daar dan te ontmoeten 
bij onze kraam.

Transport en
naaimachines

Het laden van de vrachtwagen voor het eerstvolgende 
transport naar Albanië staat gepland op zaterdag 29 fe-
bruari. Aan de Fabrieksweg 2 zullen hulpgoederen, kle-
ding en andere zaken door vrijwilligers in de laadbak 
worden gezet, om korte tijd daarna naar Albanië te wor-
den gebracht.

Een bijzondere lading vormen de naaimachines en lap-
pen stof, die zijn ingezameld om de vrouwencontact-
groep in Albanië te voorzien van mogelijkheden om zelf 
kleding te naaien. Er wordt door de Albanese vrouwen 
reikhalzend naar uitgekeken om achter de naaimachines 
te kruipen en aan de slag te kunnen gaan. 

Ook dit jaar staat het Albanië Comité met Koningsdag 
op de markt in het Oude Dorp met twee kramen vol 

verkoopspulletjes voor het goede doel.



Jongerenreis Albanië  
Ook deze zomer organiseert het Albanië Comité van 24 juli t/m 3 augustus weer een Jongerenreis naar Albanië. Na de 
informatieavond in het najaar van 2019 werd duidelijk dat 15 jongeren enthousiast zijn om zich in te zetten voor de kin-
deren in Mushqeta en hen een mooie tijd te geven. De 
jeugd ziet ernaar uit om de Albanese kinderen en hun 
families te ontmoeten en een indruk te krijgen van het 
leven in Albanië. Het is de zesde keer dat er een derge-
lijke reis georganiseerd wordt. We zijn dankbaar dat er 
elk jaar weer jonge mensen zijn die hun betrokkenheid 
laten zien en dat we hen mogen laten delen in het 
werk dat we in Albanië doen. 

de reis zal in het teken staan van ontmoetingen, de 
kinderbijbelweek, kluswerk en een bezoek aan het 
roma-project in tirana. de afgelopen jaren haalden 
we de roma-kinderen op en organiseerden we de ac-
tiviteiten op ons eigen terrein. dit keer zullen we hen 
gaan bezoeken op hun woonplek, zodat we hun leef-
omgeving kunnen zien. 
de komende maanden houden we ons bezig met de 
voorbereidingen van de kinderbijbelweek en vooral 
ook het inzamelen van geld om alle activiteiten moge-
lijk te maken. de jongeren zullen zelf hun reis- en ver-
blijfskosten betalen. voor het activiteitenprogramma 
en de projecten streven we ernaar om minimaal € 10.000,-  op te halen, zodat we veel kunnen doen voor de arme gezin-
nen in de bergdorpen en de roma-gemeenschap in de hoofdstad tirana. We hopen dat u met ons mee wilt werken en ons 
hiervoor financieel wilt steunen. Dat kan door een gift over te maken, maar zeker ook door mee te doen aan de diverse 
acties die georganiseerd gaan worden, bijvoorbeeld door een heerlijke wikkelkoek te bestellen (zie de achterpagina van 
deze nieuwsbrief voor het bestelformulier).
We willen u vooral ook vragen of u de jongeren en de voorbereidingen mee wilt nemen in uw gebed.

De Jongerenreis zal in het teken staan van ontmoetingen, kluswerk,
een bezoek aan het Roma-project in Tirana en de Kinderbijbelweek. 

Traditiegetrouw wordt met Pasen de Wikkelkoekenactie van
Bakkerij Kruijmer gehouden. Van elke verkochte wikkelkoek

gaat 25% naar de activiteiten die tijdens de
Jongerenreis worden georganiseerd.



naam :

Adres :

telefoonnummer : 

E-mailadres :

thuisbezorgen à € 2,- :    ja     nee

Ja, ik doe mee met de actie voor de wikkelkoeken!

Wikkelkoek(en) klein 
(950 gram) à € 11,25

Hartelijk
dank!

ook spontane giften zijn meer dan welkom en
kunnen overgemaakt worden op rekeningnummer

NL97 RABO 0329 9600 08
o.v.v. Jongerenreis 2020

www.albaniecomite.nl  
www.facebook.com/albaniecomitehuizen

Wikkelkoekenactie
Traditiegetrouw wordt met Pasen de Wikkelkoekenactie van Bakkerij Kruijmer gehouden.

We hopen dat u ook dit jaar meedoet en zo’n heerlijke wikkelkoek koopt.
Van elke verkochte wikkelkoek gaat 25% naar de activiteiten

die tijdens de Jongerenreis worden georganiseerd. 

KLEIN
950 gram

GROOT
1350 gram

Wikkelkoek(en) groot 
(1350 gram) à € 14,50

Uw bestelling dient uiterlijk donderdag 26 maart in ons bezit te zijn.
de wikkelkoeken kunnen d.v. zaterdag 4 april tussen 10.00 en 12.00 uur worden opgehaald en betaald bij het 

inleverpunt van het Albanië Comité aan de Fabrieksweg 2 in Huizen (naast de vroegere Ireneshop).
Als u niet in staat bent om de wikkelkoeken op te halen, dan is het mogelijk ze thuis te laten bezorgen voor € 2,- extra. 

U kunt bestellen door: 
• Een mail te sturen naar wikkelkoekalbanie@gmail.com
• Onderstaande bestelstrook in de brievenbus te doen op Droogdok 16 of Melkweg 7A 


