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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) 

Er zijn talloze herinneringen die door het hoofd 
van Herman en Anne-Lise Lubbers dwarrelen, als ze 
terugdenken aan een kleine 30 jaar hulpverleningswerk in 
Albanië. Eén van die mooie herinneringen is bijvoorbeeld 
het Oude Mannenhuis in Tirana. Het kindertehuis in de 

In de laatste weken van zijn leven heeft Herman Lubbers voor de komende Nieuwsbrieven 

nog een aantal verhalen willen vertellen over het hulpverleningswerk in Albanië, waar hij 

samen met Anne-Lise meer dan 28 jaar de schouders onder heeft gezet. In de Nieuwsbrief 

van december vertelde Herman zijn eigen verhaal. In deze uitgave van maart laten we 

Herman aan het woord over zijn herinneringen aan het Oude Mannenhuis in Tirana.

Turkse koffie, wasTafels van TheodoTion en welbesPraakTe meneer serveT:

“Mooie ontmoetingen in
het Oude Mannenhuis”

hoofdstad (later werd het kindertehuis verplaatst naar 
Mushqeta) draaide al op volle toeren, toen Herman en 
Anne-Lise in 1998 via de plaatselijke dominee in contact 
kwamen met een bejaardentehuis waar uitsluitend 
mannen woonden.

Er ontstond een band en altijd als we in Albanië waren, gingen we op bezoek.
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“We werden attent gemaakt op deze dominee door onze 
werkgroep in Friesland, die de kerk van dominee Alex 
financieel ondersteunde”, vertelt Herman. “We werkten 
onder de straatkinderen in Tirana en gingen ook in 
Tirana naar de kerk. Op een zondag na de dienst maakten 
we kennis met Alex en hij had algauw in de gaten wat 
wij deden voor hulpverleningswerk. Vanaf dat moment 
zorgden we geregeld voor kleding en voedsel voor zijn 
kerk en kwamen we ook wel bij hem thuis. Hij vertelde 
over een bejaardentehuis waar hij contact mee had en of 
we een keer met hem mee wilden gaan”. 

de samenwerking van het albanië Comité met de werk-
groep uit friesland dateert al vanaf 1993. 
“we kwamen elkaar tegen tijdens hulpverleningswerk, 
waarbij we ieder ons eigen ding deden”, vertelt anne-
lise. “de friese werkgroep werd gerund door Ytsje 
feddema en haar zwager Jitse hoekstra. ook de man 
van Ytsje was erbij betrokken. Toen hij ziek werd, zag 
Ytsje het niet zitten om alleen naar albanië te reizen. 
Ze wilde stoppen met de hulpverlening en dus zei ik: 
-dan ga ik met je mee als jullie een transport hebben-. 
inmiddels zijn ze beiden overleden, maar de werkgroep 
bestaat nog steeds en we hebben de afgelopen jaren 
veel samengewerkt en ook goederen  uitgewisseld. de 
friese werkgroep maakt bijvoorbeeld jam en kaarten om 

te verkopen. op die manier dragen ze bij in de kosten van 
ons kindertehuis. ik denk dat ze ook nog steeds de kerk 
van dominee alex ondersteunen. van onze kant gaan er 
nog steeds dozen met kleding mee op transport voor zijn 
kerk. door hem zijn we dus in contact gekomen met het 
oude mannenhuis”.

Klein bakkie Turkse koffie
herman en anne-lise werden door dominee alex meege-
nomen naar het bejaardentehuis, waar mannen woonden 
die kind nog kraai hadden om voor hen te zorgen.
“Je wilt niet weten wat voor een bende het daar was”, 
staan de armzalige omstandigheden herman nog precies 
voor ogen. “Ze hadden geen bed, geen sanitair, geen 
douche, niks. we hebben er kleding en eten gebracht en 
de eerste kerst dat we daar waren, brachten we voor alle 
mannen een tasje mee met wat lekkers en moois, zoals 
een sinaasappel, een bijbeltje en andere dingetjes. er 
zaten alleen mannen in het bejaardentehuis, zo’n stuk of 
50 à 60. vrouwen woonden in een ander tehuis, omdat ze 
niet bij elkaar mochten zitten van de overheid. het oude 
Mannenhuis -zoals wij het noemden- was financieel 
afhankelijk van de staat, maar ze kregen veel te weinig 
geld. Toen anne-lise en ik weer thuis waren in huizen, 
werd op dat moment Theodotion in laren gesloopt en 
hadden ze bedden, wastafels, nachtkastjes en andere 

We hebben zeker een jaar of 12 à 13 fijne contacten gehad



spullen over. samen met vrijwilligers hebben we op een 
avond alle spullen uit het zorgcentrum gehaald, met de 
bedoeling het naar het oude mannenhuis te brengen. het 
was een enorme klus, waar we de hele avond mee bezig 
waren. alle spullen zijn op transport gegaan. Toen we 
weer in albanië waren, hebben we het hele mannenhuis 
ingericht met meubels en bedden, maar ook met ovens, 
ijskasten, sanitair en andere zaken. vanaf die tijd gingen 
we geregeld bij de mannen op bezoek. er was niet veel 
voor hen te beleven en we troffen ze vaak aan terwijl ze 
een beetje voor zich uit zaten te kijken. dan namen we 
ze mee naar een klein kroegje in de buurt en trakteerden 
hen op een klein bakkie Turkse koffie. Dan waren ze de 
koning te rijk. we namen ook bijbelse lectuur voor hen 
mee en evangeliseerden onder de mannen”.

Emotioneel moment
“Ze waren gek op herman en altijd als ik alleen kwam, 
vroegen ze: -waar is herman?-”, vertelt anne-lise. “we 
kwamen er vaak en het was hartstikke leuk om er te 
zijn. we kenden ze inmiddels allemaal. ik kan me nog 
oudejaarsavond 2008 herinneren, toen ook onze dochters 
elske en elise erbij waren”.
“ik legde het evangelie uit en ds. alex vertaalde het”, 
haakt herman in. “het was een soort preek waarin ik de 
oude mannen vertelde dat het zo veel beter is de heere 
Jezus te leren kennen -zeker op hun leeftijd- omdat het 
op Gods klok twee voor twaalf was”.
“herman sprak vurig en bad voor iedereen. ik zie het nog 
zo voor me. het was een heel emotioneel moment”, weet 
anne-lise nog goed. “voor de mannen en ook voor elske 
en elise”. 
“na die oudejaarsavond vroegen de mannen of ze met 
ons mee naar de kerk mochten. de zondag erop hebben 
we een paar personenbusjes gehuurd en hebben we ze 
meegenomen. verscheidene mannen gaan tot op de dag 
van vandaag nog altijd op zondag naar de kerk. 
voor één van de mannen nam ik op een gegeven moment 
een nieuwe Testament bijbel mee en die had hij na een 
poosje helemaal volgeschreven, zelfs met mijn naam en 
telefoonnummer erin”, glimlacht herman. “Toen we weer 
eens op bezoek waren, vroeg hij om een oude Testament 
bijbel”. 

Verrassing
“het waren hele mooie ontmoetingen met de mannen, 
ondanks dat je elkaar qua taal niet begreep”, vertelt 
anne-lise. ”maar we verstonden elkaar wel. er ontstond 
een band en altijd als we in albanië waren, gingen we 
op bezoek. elske en elise waren in die tijd nog jong. Ze 
hadden vooral veel contact met een blinde man, die zich 
helemaal gaf. Ze noemden hem ‘opa’, in het albanees 
‘Gjyshi’. later hadden ze ook zo’n band met meneer servet. 
we vonden hem op straat, totaal vervuild en verdwaasd. 
we zorgden dat een ambulance hem meenam naar het 
ziekenhuis en het bleek een nederlandse ambulance te 
zijn. dat zagen we aan de opdruk van de ziekenauto. dus 
zei herman: -Zorg ervoor dat hij goed en wel in het oude 
mannenhuis terecht komt als hij opgeknapt is. ik weet 
jullie te vinden-.
het was zó’n verrassing voor ons, toen we het oude man-
nenhuis bezochten en hem inderdaad daar aantroffen. 
Gezond en wel. wat herman tegen de ambulancebroeders 

Mooie ontmoetingen, ook al sprak je elkaars taal niet.

We gingen geregeld bij de mannen op bezoek.

Kleding en eten voor de mannen
van het Oude Mannenhuis.



had gezegd, had blijkbaar indruk gemaakt. meneer servet 
was helemaal opgeknapt, schoon en welbespraakt. hij 
bleek meerdere talen te kennen en heeft nog een paar 
mooie jaren daar gewoond en geleefd”. 

Fijne contacten
“voor hem en de andere mannen namen we altijd 
kledingpakketten mee, waarbij we wel moesten opletten 
dat de zusters die er werkten ze niet inpikten”, verhaalt 
herman. “we leverden de dozen ter plekke af aan de 
desbetreffende man, van wie de naam ook op de doos 
stond. we zorgden er ook voor dat hij de doos opruimde  
bij zijn eigen slaapplek. vanaf die tijd regelden we ieder 
jaar in de zomer een touringcar, waarbij we de mannen 
een dagje mee uit namen om lekker te eten en te 
drinken. we hebben de mannen ook wel meegenomen 
naar het kindertehuis en dat was zeker een succes. op 
een gegeven moment moesten we helaas stoppen 
met dergelijke uitstapjes. we moesten keuzes maken, 
want je kunt je geld maar één keer uitgeven. andere 
hulpverleningsgroepen kwamen het werk overnemen. de 
mannen van het eerste uur waren inmiddels overleden 
en we hadden ook minder goede contacten met het 
nieuwe personeel. maar we hebben zeker een jaar of 12 à 
13 fijne contacten gehad, net als met andere instellingen, 
mensen en organisaties, waarmee we soms een aantal 
jaren zijn opgetrokken om in hun nood te voorzien en 
hen weer op weg te helpen”.

Dozen met kleding voor de 
bewoners van het
Oude Mannenhuis.

Warm toegedekt met een kleurige lappendeken uit Huizen.

Blij met een doos spulletjes.Mannen in het Oude Mannenhuis.

‘Nieuwe’ kleding en schoenen voor de mannen.

Dankbaar: een heuse stropdas cadeau.



Het bestuur is blij en dankbaar dat het werk in Albanië 
gewoon doorgaat, ook al kan Anne-Lise Lubbers niet zelf 
fysiek aanwezig zijn om een en ander te coördineren van-
wege de veiligheidsmaatregelen rond COVID-19. Maar 
gelukkig zet kindertehuisdirecteur Zamira Hysa alle zei-
len bij om te zorgen dat voedsel, kleding en hulpgoede-
ren op de juiste plekken arriveren. 
Voor Zamira in Albanië is de coronapandemie net zo on-
gemakkelijk om in te werken, als voor ons aan de andere 
kant van Europa. Misschien is het voor haar nog wel las-
tiger dan voor ons, omdat de families in de bergdorpen 
weinig mogelijkheden hebben om medische zorg te ont-
vangen, hygiëne in acht te nemen en in quarantaine te 
blijven. Zij hebben geen sociaal netwerk dat voor hen kan 
zorgen en een ziektewetuitkering krijgen ze niet.

“het eerste coronageval werd op 8 maart 2020 gesigna-
leerd, toen een patiënt samen met z’n volwassen zoon 
vanuit italië terugkwam in albanië en positief getest 

bewoners in de berGdorPen hebben heT Zwaarder Te verduren:

“De COVID-19 uitbraak trof
Albanië harder dan de aardbeving”

werd. kort erna veroverde de Covid-19 crisis albanië”, 
vertelt Zamira. “de uitbraak trof albanië harder dan de 
aardbeving in november 2019”.

Arme mensen in de bergdorpen
albanië ging al snel in lockdown. scholen en sportclubs 
moesten op slot, vliegtuigen bleven op de grond, boten 
aan wal en transportvoertuigen werden geweerd. 
“de enige voertuigen die werden toegestaan om te rijden 
waren ambulances en voertuigen die spullen moesten 
transporteren die noodzakelijk waren”, vertelt Zamira. de 
horeca moest dicht en ook kerken en moskeeën sloten 
hun deuren. het land was drie maanden in lockdown. 
“Privébedrijven werden gesloten en veel mensen 
verloren hun baan. iedereen moest thuis blijven en 
iedereen was bang voor het virus. er werd sociale afstand 
gehouden en alle hygiëneregels werden nageleefd. als 
het noodzakelijk was om naar een ziekenhuis te gaan, 
dan was daar toestemming voor nodig van de politie 

Kindertehuisdirecteur Zamira Hysa (links) zet alle zeilen bij om te zorgen dat voedsel,
kleding en hulpgoederen op de juiste plekken arriveren.



De arme families in de afgelegen bergdorpen hebben het zwaarder te verduren dan de mensen in de steden.
Zamira (links) zorgt namens het Albanië Comité dat de gezinnen bezocht worden en voedsel en kleding krijgen. 

evenals voor het kopen van voedsel. de arme mensen 
in de bergdorpen hadden nog veel meer moeilijkheden. 
Zij kregen hulp van non-profit organisaties en de sociale 
service van de overheid”, aldus Zamira, die zelf namens 
het albanië Comité de families voorziet van voedsel en 
kleding. 

Lange termijn effect op schoolgaande jeugd
het onderwijs was een groot probleem. schoolkinderen 
en studenten stopten meteen met naar school gaan bij 
het allereerste coronageval. 
“het lesgeven gebeurde online, maar veel schoolgaande 
jeugd woonde te afgelegen en had geen toegang tot ap-
paraten en internet om online lessen te kunnen volgen.  
Covid-19 zal dus een lange termijn effect hebben op de 
schoolgaande jeugd, alhoewel onderwijzers en ouders 
hun best doen”, vertelt Zamira.
in juni 2020 werden de kleuterscholen heropend, met in-
achtneming van de nodige veiligheidsmaatregelen zoals 
desinfectiemateriaal, digitale thermometers en gezichts-
maskers voor het personeel. de andere scholen volgden 
in september, waarbij er in shifts en in kleine groepen les 
werd gegeven. op de universiteiten werd online lesgeven 
gehandhaafd. 
Culturele en sportevenementen werden hervat zonder 
toeschouwers en winkels, kappers en tandartsen moch-
ten weer open met strikte veiligheidsmaatregelen, even-
als horeca, sportcentra, stranden, musea en bibliotheken. 
vanaf half oktober werd het dragen van een gezichts-
masker in openbare ruimtes verplicht en ook andere aan-
vullende beperkende maatregelen, inclusief een avond-

klok voor de horeca en op straat, met uitzondering van 
noodzakelijk woon-werkverkeer en gezondheidshulp. 
“Gedurende heel 2020 was er een toename van werke-
loosheid en privébedrijven die hun vaste personeel ver-
minderden”, aldus Zamira. 

Economische problemen
net als in ons land heeft Covid-19 ook in albanië een 
ongekende invloed op de voortgang van het dagelijkse 
leven en het verergeren van de economische crisis. Qua-
rantaine, beperkende maatregelen, bedrijven die sluiten 
en het verlies van banen veroorzaken verdere economi-
sche problemen. 
“iedere dag nemen de infecties, toe maar de regering 
kan ondanks dit feit geen tweede lockdown afkondigen 
vanwege de economische crisis. de regering kan niet 
voorzien in sociale bijstand voor iedere familie, vanwege 
de staatsschuld die iedere dag groeit. een tweede lock-
down betekent een toename van het aantal werkelozen 
en privébedrijven die sluiten. Gelukkig is ook in albanië 
het vaccineren gestart. medisch en verplegend personeel 
heeft voorrang en de rest volgt in april. de vaccinatie zal 
de verspreiding van het virus terugdringen en de econo-
mie helpen zich te herstellen”, verwacht Zamira. 
maar op 21 december kondigde de gezondheidsminister 
af dat het land vluchten naar en van engeland opschort 
vanwege de nieuwe Covid-19 mutatie, die zich sneller 
verspreid dan de andere varianten. dus voorlopig is -net 
als in ons land en wereldwijd- ook in albanië de corona-
crisis nog lang niet bedwongen. 
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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!

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

25% van de oPbrenGsT voor kinderbiJbelweek albanië:

Wel Wikkelkoekenactie, geen jongerenreis

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

we hebben er erg naar uitgezien om in 2021 opnieuw 
met een groep jongeren naar albanië te gaan. het is 
elk jaar weer een mooie reis en een bijzondere erva-
ring om samen de projecten te bezoeken, de kinder-
bijbelweek te organiseren en de schouders onder een 
klusproject te zetten. helaas is het vanwege de hui-
dige coronamaatregelen -en die zien we de komende 
tijd niet veranderen- niet mogelijk en niet verstandig 
om deze reis te maken. we gaan onze pijlen dus rich-
ten op 2022 en hopen en bidden dat we dan weer met 
een groep jongeren op pad kunnen gaan. 

Wikkelkoekenactie Pasen
ook al gaat de jongerenreis niet door, we hopen wel 
dat er in albanië op kleinere schaal een kinderbijbel-
week georganiseerd kan worden. dat gaan we vanuit 
nederland ondersteunen met ideeën en we willen 
deze week ook financieel mogelijk maken. Daarom 
organiseren we traditiegetrouw met Pasen de wikkel-
koekenactie. we hopen dat u ook dit jaar weer mee-
doet en zo’n heerlijke wikkelkoek van bakkerij kruij-
mer koopt. van elke verkochte wikkelkoek gaat 25% 
naar de activiteiten die we deze zomer hopen te orga-
niseren voor de kinderen in albanië. een grote wikkelkoek (1350 gram) kost € 14,50 per stuk en een kleine wikkelkoek 
(950 gram) € 11,25 per stuk. 

U kunt bestellen door:
–  een mail te sturen naar wikkelkoekalbanie@gmail.com met vermelding van naam, telefoonnummer, mailadres en het 

aantal grote en/of kleine wikkelkoeken.
–  de bestelstrook in de brievenbus te doen op de ruyterstraat 15 of droogdok 16

Uw bestelling dient uiterlijk vrijdag 19 maart in ons bezit te zijn.
de wikkelkoeken kunnen D.V. zaterdag 27 maart opgehaald worden. u krijgt in de week hieraan voorafgaand 
meer informatie over de wijze van ophalen. als u niet in staat bent om de wikkelkoeken zelf te komen halen, dan is het 
mogelijk ze thuis te laten bezorgen voor € 2,- extra per adres. 
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Streefbedrag
Voedselpakkettenactie gehaald

Kledingstop
vanwege lockdown

 
begin januari zou het albanië Comité weer van start gaan met het inzamelen van kleding na een korte stop vanwege de 
feestdagen. maar in verband met de corona lockdown en aangescherpte veiligheidsmaatregelen, blijft het inzameldepot 
aan de fabrieksweg tot nader order gesloten. Zodra er weer kleding en kleine huisraad ingeleverd kunnen worden, wordt 
dit bekend gemaakt op de website www.albaniecomite.nl voor informatie en vragen kan altijd contact worden opgeno-
men met anne-lise lubbers via tel. 035-5263249 of famlubbers@albaniecomite.nl

Colofon
Stichting Albanië Comité   -   www.albaniecomite.nl  -  tel: 06-82603916 (algemeen telefoonnummer)

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

iedere maandagavond van 19.00 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

De Albanese bergbewoners kunnen dankzij de 
Voedselpakkettenactie deze winter overleven.

Langzaam maar gestaag kwam de Voedselpakketten-
actie 2020 op gang. Het streven was net als vorig jaar 
900 voedselpakketten uit te kunnen delen aan de meest 
hulpbehoevende gezinnen. Daar was een bedrag van
€ 36.000,- voor nodig. 

het bestuur is blij en dankbaar dat de families die het 
het hardst nodig hebben, aan voldoende voedsel gehol-
pen konden worden. er werd in totaal € 45.600 opge-
haald, zodat het restantbedrag gereserveerd wordt om in 
te kunnen zetten voor extra voedsel in deze coronatijd. 
Iedereen die zijn financiële steentje heeft bijgedragen: 
heel hartelijk dank voor uw donatie. de albanese bergbe-
woners kunnen dankzij u deze winter overleven. 

TOT NADER ORDER NIET


