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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) 

XAVIER, RIANNA, JOA, TIM EN MILAN VAN DE ARK DEDEN MEE AAN DE SCHOENENDOOSACTIE:

‘Rondkijken in je kamer en bedenken 
wat je weg zou kunnen geven’

Voor Xavier, Rianna, Joa, Tim en Milan is het heel 
gewoon om af en toe een cadeautje te krijgen. 
Met een verjaardag natuurlijk, met sinterklaas 
of kerst, en ook wel eens tussendoor. Cadeautjes 
zorgen altijd voor een beetje feest, maar natuurlijk 
helemáál als je nooit een cadeautje krijgt. Daar 
weten de kinderen uit de Albanese bergdorpen 
over mee te praten. Er is bij hen thuis al nauwelijks 
geld voor voedsel, stookhout en kleding, laat 
staan voor zoiets buitengewoons als een cadeau. 
Daarom kijken ze elk jaar zo verlangend uit naar 
de versierde schoenendozen die via het Albanië 
Comité samen met een voedselpakket rond de 
feestdagen bij hen thuis worden gebracht. Eén 
keer per jaar is er verwennerij en krijgen ze iets 
bijzonders: een versierde schoenendoos met 
leuke, lieve en nuttige verrassingen. Helemaal 
voor henzelf, gekocht, bij elkaar gezocht en 
met hen gedeeld door kinderen uit Huizen en 
omstreken. Xavier, Rianna, Joa, Tim en Milan zijn 
zulke kinderen die dit jaar een schoenendoos 
hebben versierd en gevuld met allerhande 
spulletjes om cadeau te geven aan een Albanees 
jongetje of meisje. Het vijftal zit in groep 5 van 
protestants-christelijke basisschool De Ark, die dit 
jaar wederom meedeed aan de schoenendoosactie 
van het Albanië Comité. Ook diverse kerken, 
organisaties, clubs en particulieren hebben één 
of meerdere dozen versierd en gevuld, zodat 
er dit jaar 300 schoenendozen richting Albanië 
zijn gegaan. Daar zitten ook de dozen van de vijf 
klasgenootjes tussen, die ze met veel aandacht en 
plezier hebben voorzien van een mooie versiering 
en dito inhoud. De schoenendoosactie was bij De 
Ark dit jaar onderdeel van de Goede Doelen Markt, 
die door juf Jacolien van groep 5 en juf Henriëtte 
van groep 8 op touw werd gezet. Als zich een goed 
doel aandient bij De Ark, zetten de beide ‘goede 
doelen juffen’ zich ervoor in om iets leuks te 
organiseren. Bij de Goede Doelen Markt mochten 
drie goede doelen delen in de opbrengst. Het 
Albanië Comité was er een van, zodat Anne-Lise en 
Elske Lubbers uit handen van Henriëtte van Gulijk 

Rianna, Joa, Xavier en op de voorgrond achter hun schoenendoos
Tim en Milan van De Ark, versierden en vulden een doos voor

Albanese leeftijdsgenootjes in de bergdorpen.



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

en Jacolien Grolle een cheque van € 740 in ontvangst 
mochten nemen ten behoeve van het werk in Albanië. 

De mooie bijdrage gaat ingezet worden voor onderwijs 
en gezondheidszorg. Anne-Lise is blij verrast door het 
riante geldbedrag.
‘We kunnen het geld heel goed gebruiken voor 
bijvoorbeeld de Eerste Hulppost,’ vertelt ze. ‘Er zijn daar 
geen verbandmiddelen en zelfs niet eens pleisters. Verder 
kunnen onze KANS- en Roma-kinderen met dit geld een 
schooltas met schoolspullen krijgen, ook de kinderen die 
geen sponsor hebben. Onderwijs is heel belangrijk in 
Albanië. Wij als stichting hebben ervoor gezorgd dat ook 
meisjes kunnen leren.’

Oortjes
Xavier, Rianna, Joa, Tim en Milan hebben zich samen met 
de andere schoolkinderen enthousiast ingezet voor de 
Goede Doelen Markt. Behalve het Albanië Comité en de 
Voedselbank mocht ook sponsorkind Lona van De Ark 
meedelen in de opbrengst.
‘We vonden het leuk om naast ons sponsorkindje van 
Compassion ook lokale goede doelen te kiezen,’ legt 
Jacolien uit. ‘We hebben voor het Albanië Comité gekozen, 
omdat dit heel erg vanuit de Huizer samenleving wordt 
gedragen. Vandaar dat we ook hen erbij wilden betrekken.’ 
Met name groep 8 heeft onder leiding van Henriëtte 

gezorgd voor leuke activiteiten en spelletjes tijdens de 
Goede Doelen Markt.
‘Ze deden allerlei dingen op het plein, waar ze geld mee 
ophaalden,’ vertelt Milan. ‘Er stonden kraampjes en je kon 
muntjes kopen om mee te betalen.’
‘En er was ook een loterij, waar je lootjes voor kon kopen,’ 
weet Joa te vertellen. ‘Ik heb zelf ook wat gewonnen: een 
paar ‘oortjes’ (oortelefoontjes-red). 
‘En ik heb een krentenbrood gewonnen,’ verklapt Xavier.
‘Lokale winkeliers en bedrijven hebben de prijzen 
gesponsord,’ leggen Jacolien en Henriëtte uit. ‘Daar waren 
we heel blij mee. Er stond ook een popcornmachine op 
de markt en er waren suikerspinnen en wafels te koop. In 
de andere groepen hadden de kinderen allerlei spulletjes 
gemaakt, zodat ouders de werkjes van hun kind konden 
kopen. Groep 8 had verder nog een leestheater opgezet, 
waarbij een ouder kind een jongere leerling kon 
voorlezen. Dat paste goed bij de Kinderboekenweek, die 
in dezelfde week viel. De Ondernemingsraad had voor het 
eten gezorgd, dus al met al was het een groot gebeuren.’

Tien schoenendozen
Dat de schoenendoosactie een onderdeel was van de 
Goede Doelen Markt, was voor Jacolien en Henriëtte 
eigenlijk vanzelfsprekend.
‘Het aspect delen, iets geven van jezelf, is iets wat ons 
aanspreekt om de kinderen bij te brengen.’

Uit handen van Henriëtte van Gulijk en Jacolien Grolle van De Ark mochten Anne-Lise en Elske Lubbers een cheque
van € 740 in ontvangst nemen vanuit de Goede Doelen Markt. De riante donatie zal besteed worden voor

gezondheidszorg en onderwijs in de Albanese bergdorpen.



‘Ik heb veel dingen waar ik niks meer mee doe en die heb 
ik in de doos gestopt,’ vertelt Joa.
‘Ik kon met gemak twee dozen vullen: een voor een 
jongen en een voor een meisje,’ zegt Rianna.
‘Soms is het heel mooi en ook nog veel moeilijker om iets 
weg te geven waar je wel mee speelt,’ oppert Henriëtte.
‘Ik had een hele leuke jojo,’ vertelt Joa. ‘Ik geloof dat het 
een jojo was,’ twijfelt ze even. ‘Die vond ik heel leuk, maar 
die heb ik toch in de doos gestopt. Of ik dat moeilijk 
vond? Wel een beetje. Waarom ik het toch gedaan heb? Ik 
speelde er niet zoveel meer mee, maar ik vond hem nog 
wel heel mooi, hoor.’
‘Delen, omzien naar elkaar, dat is het motto geweest,’ legt 
Henriëtte uit. ‘Op school hadden we de Goede Doelen 
Markt en thuis konden de kinderen schoenendozen 
versieren en vullen.’
En daar hebben de jongelui absoluut hun best voor 
gedaan. Of ze allemaal zomaar een schoenendoos in huis 
hadden?
‘Bij ons zeker wel. Wij hebben wel tien schoenendozen, 
want mijn vader heeft veel schoenen,’ verklapt Milan. ‘En 
al die schoenendozen worden bewaard. Of ik zelf ook 
zoveel schoenen heb? Ik heb maar twee paar,’ bekent hij.

Oceaanplaatjes
Wat voor spulletjes hebben ze zoal in de dozen gestopt?
‘Shampoo, tandpasta, een tandenborstel.... ,’ somt Joa op. 
‘Op zolder hebben we altijd extra spulletjes staan en die 
hebben we erin gedaan.’
Kun je toiletgerei wel als een cadeautje beschouwen, 
vragen wij ons af. Zou Joa zelf blij zijn als ze tandpasta en 
een tandenborstel voor haar verjaardag kreeg?

‘Nee,’ bekent ze. ‘Maar in Albanië hebben de kinderen dat 
niet. En daarom zijn ze er blij mee. Nu kunnen ze elke 
avond hun tanden poetsen.’
‘We hebben een lijstje gehad waarop stond wat we er wel 
en niet in konden stoppen,’ legt Tim uit.
‘Geen spulletjes die met oorlog te maken hebben’, 
verklaart Joa. ‘Wat voor spullen dat dan zijn?’
‘Een Nerf bijvoorbeeld,’ verduidelijkt Milan. Een Nerf? Dat 
moet even uitgelegd worden aan iemand aan de andere 
kant van deze generatiekloof. Het blijkt om een stoere 
gun, blaster of pistool van het merk Nerf te gaan met 
dito ‘pijltjes’ van foam om mee te schieten. Inderdaad een 
stukje speelgoed dat aan oorlog doet denken en minder 
geschikt is om cadeau te geven aan de kinderen in de 
bergdorpen.
Het vijftal heeft net als de overige klas- en schoolgenootjes 
erg hun best gedaan om de schoenendoos een mooie 
versiering te geven. Op tafel staan zeker 40 kleurige en 
fraai uitgedoste dozen.
‘Ik heb er oceaanplaatjes van Albert Heijn opgeplakt,’ laat 
Tim zien.
‘En ik stickers van dieren,’ vertelt Xavier.
‘Ik heb ook stickers gebruikt,’ zegt Rianna.
‘Mijn doos heeft aan de onderkant inpakpapier en aan de 
bovenkant vouwblaadjes waar ik op heb getekend,’ toont 
Joa. ‘En ik heb erop gezet dat het voor een meisje is van 
8 tot 10 jaar.’
‘Ik heb mijn broertje laten stickeren,’ verklapt Milan. ‘Hij is 
3 jaar en heeft er van alles opgeplakt’. 

Scoubido 
Maar met alleen een mooie buitenkant heb je natuurlijk 

Rianna: ‘In mijn doos zit een sjaaltje, een muts,
een klein knuffeltje en een soort meetlint waarmee

je jezelf kunt meten.’

Xavier: ‘Ik heb stickers van dieren op mijn doos geplakt en 
er zit speelgoed in en verder een tandenborstel, tandpasta, 

een kleurboek en stiften.’



niet echt een cadeau. Er moest ook nog wat in de 
schoenendoos.
‘Speelgoed, een tandenborstel, tandpasta, kleurboek en 
stiften,’ somt Xavier op. 
‘Ik heb een jongens- en een meisjesdoos gemaakt,’ vertelt 
Rianna. ‘In allebei de dozen heb ik een sjaaltje gedaan, 
een muts, een klein knuffeltje en een soort meetlint 
waarmee je jezelf kunt meten.’
‘Deze is van mij,’ zegt Joa als ze haar doos tussen de stapel 
versierde dozen ziet. ‘In mijn doos zit ook een sjaal, de 
mooie jojo, tandpasta en een tandenborstel. Verder zeep, 
nagellakjes en Scoubido.’
Ook dat laatste moet weer even uitgelegd worden aan de 
generatie aan de andere kant van de kloof. Het blijkt om 
verschillende kleuren siliconen touwtjes te gaan, waar je 
armbanden mee kunt maken.
‘Ik heb dat ook aan een paar vriendinnen gegeven,’ legt 
Joa uit. ‘Je kunt er kraaltjes aan rijgen om er een ketting 
mee te maken of een sleutelhanger. De Scoubido was 
best breed, dus ik moest het deksel even vastmaken met 
een touwtje. Anders ging hij er steeds af,’ verduidelijkt ze 
het touwtje om de doos. ‘En knuffels. Ik heb een heleboel 
knuffels. Daar kon ik er best wat van weggeven.’
Tim legt uit dat hij een soort dino poppen in de doos 
heeft gestopt.
‘Daar doe je balletjes in en als je er dan in knijpt, komen 
ze er aan de onderkant weer uit. Verder zitten ook in mijn 
doos een tandenborstel, tandpasta en zeep.’ 
In de doos van Milan is allerhande speelgoed beland, ‘en 
ook potloden, een muts en een autootje. Mijn moeder en 
ik bewaren altijd speelgoed wat ik niet meer gebruik op 
zolder. Dat hebben we nu allemaal in de doos gedumpt.’

Geen zakgeld
Het vijftal denkt dat de Albanese kinderen heel blij zullen 
zijn met hun mooie en verrassende cadeaudozen.
‘Wij krijgen veel vaker cadeaus,’ realiseren ze zich. ‘Met 
sinterklaas, als we jarig zijn, en we kopen ook wel eens 
een cadeautje van ons zakgeld.’
‘De kinderen in Albanië hebben geen zakgeld,’ vertelt 
Anne-Lise. Voor hen is het heel bijzonder dat ze iets 
krijgen. Ik ga half december weer naar Albanië. Dan 
kom ik ook in het kindertehuis en het eerste wat ze 
daar vragen is: -Wanneer komen de schoenendozen?-. 
Ze hebben daar niks. Daarom proberen we altijd zoveel 
mogelijk schoenendozen mee te nemen, ook naar de 
kleuterscholen en de kinderen in de bergdorpen. Daar 
kijken ze echt naar uit. Vorig jaar hadden we wel 600 
schoenendozen.’ 
Dat er dit jaar de helft minder schoenendozen zijn, komt 
omdat niet alle Ichthus-scholen hebben meegedaan, 
alleen De Ark. De hoop is, dat volgend jaar alle scholen 
weer van de partij zullen zijn. 
‘Iemand die zich altijd heel erg inzet om kerken en scholen 
te benaderen om mee te doen met de schoenendoosactie, 
is Michelle Zevering van de Baptistengemeente,’ vervolgt 
Anne-Lise haar verhaal. ‘We zijn ook altijd blij met losse 
spullen. In de ene schoenendoos zitten meer cadeautjes 
dan in de andere. We controleren alle dozen en proberen 
in elke doos eenzelfde aantal spulletjes te stoppen.’ 
‘Jullie krijgen nog wel eens een cadeautje van bijvoorbeeld 
papa en mama, maar deze kinderen krijgen nooit wat. 
Hoe leuk is het dan, dat ze één keer per jaar zo’n doos 
met cadeautjes krijgen van iemand die ze helemaal niet 
kennen,’ legt juf Jacolien uit. 
‘Vorig jaar had een meisje een brief in haar schoenendoos 
gedaan met haar e-mailadres,’ vertelt Anne-Lise. ‘Dat was 
helemaal leuk. We proberen van alle schoenendozen 
foto’s te maken en op Facebook te zetten, zodat de 
kinderen die ze gemaakt hebben hun eigen doos weer 
terugzien.’ 
De Ichtus-scholen in Huizen hebben een Plus-klas, die 
geregeld bij elkaar komt voor kinderen die wat extra 
uitdaging nodig hebben in het onderwijsaanbod. 
‘Sommige scholen hebben niet meegedaan met de 
schoenendoosactie. Toen een leerling van de Plus-
klas hoorde dat De Ark wel schoenendozen inzamelde, 
bracht ze twee schoenendozen mee naar de Plusklas,’ 
vertelt Jacolien. ‘De schoenendoosactie is zo leuk omdat 
het beeldend is. Op de Goede Doelen Markt kun je eten 
kopen en dingen doen, maar voor de schoenendozen zet 
je je echt in. Dat is ook bewustwording: rondkijken in je 
kamer en bedenken wat je weg zou kunnen geven. Want 
geven maakt blij.’

Joa: ‘Mijn doos heeft aan de onderkant inpakpapier en aan 
de bovenkant vouwblaadjes waar ik op heb getekend.’

Meer dan 40 dozen maakten kinderen van
De Ark voor de schoenendoosactie.



LATEN WE DE ALBANESE BERGBEWONERS STRALEN MET KERST? 

Nog €8.000 
nodig voor 900 voedselpakketten

De jaarlijkse Voedselpakkettenactie van het Albanië Comité is in vol bedrijf. Met een donatie kunnen wij die het zo goed 
hebben, de meest hulpbehoevende families in de bergdorpen met de feestdagen een ‘touch of Christmas’ geven. 

Voor hen geen kerstbroden, kerstkalkoen of gourmetbuffetten, maar wel de allereerste levensbehoeften zoals meel, olie, 
suiker en rijst om de strenge winter door te komen. 
Het Albanië Comité heeft minimaal € 36.000 nodig om 900 voedselpakketten à € 40 uit te kunnen delen aan de allerarmste 
gezinnen. De teller stond bij het ter perse gaan van deze Nieuwsbrief op € 28.000. Er is dus nog een tekort van € 8.000.
Door de enorme prijsstijgingen zal de inhoud van de pakketten helaas minder worden dan voorgaande jaren. Heeft u de 
mogelijkheid om meer te geven, dan heel graag! De Albanese bergbewoners kijken er reikhalzend naar uit. Laten we hen 
stralen met kerst? Uw bijdrage is welkom op bankrekeningnummer NL97 RABO 0329 9600 08 t.n.v. Stichting Albanië 
Comité o.v.v. ‘Voedselpakkettenactie 2022’.

Een ‘touch of Christmas’ voor de meest hulpbehoevende families in de bergdorpen. Met de allereerste levensbehoeften
zoals meel, olie, suiker en rijst kunnen de allerarmste gezinnen de strenge winter doorkomen. 

Laten we de Albanese bergbewoners stralen met kerst?

KANS-kind sponsoren
Een KANS-kind sponsoren kost € 22 per maand als de sponsor graag ‘feedback’ wil hebben door middel van een brief, 
tekening of ansichtkaart van het sponsorkind. 

Jaarlijks krijgt de sponsor dan een persoonlijk verslag in het Engels of Nederlands over het wel en wee van het sponsorkind 
en zijn of haar familie. De extra kosten zijn bedoeld voor het vertaalwerk vanuit het Albanees, dat behoorlijk wat tijd 
vraagt. Zonder deze extra informatie kan een KANS-kind gesponsord worden voor € 20 per maand. Voor meer informatie 
over dit project, een donatie of persoonlijke sponsoring, kan contact worden opgenomen met Anne-Lise Lubbers
tel. 06-20062833.



Margreet Visser heeft na de zomer 
de voorzittershamer van het Albanië 
Comité overgedragen aan PeterJan 
van de Put. Om vast een klein beetje 
kennis te maken met de nieuwe 
voorzitter, legden we hem een paar 
vragen voor.

– Waarom heb je ‘ja’ gezegd toen je 
werd gevraagd om als voorzitter het 
bestuur te komen versterken? 
Om verschillende redenen: in de 
eerste plaats omdat ik het mooi 
vind om op deze manier concreet 
invulling te kunnen geven aan de 
Bijbelse opdracht die we lezen in 
Mattheüs 25 waar het gaat over de 
naastenliefde die Jezus zo belangrijk 
vindt. Dat geldt voor dichtbij maar 
ook voor verder weg. ‘Wat je aan 
de minste van mijn broeders/
zusters doet, dat doe je aan Mij,’ 
zegt Jezus. Er is zoveel nood om ons 
heen. Een andere reden is, omdat 
afgelopen januari m’n ambtstermijn 
in de kerkenraad erop zat. Hierdoor 
ontstond ruimte voor iets nieuws. 
Ook zijn er leden in het bestuur en 
in de organisatie waarmee het me 
plezierig lijkt samen te werken en 
nieuwe plannen te ontwikkelen. 
  
– Waar ken je het Albanië Comité van? 
Twee dochters van ons zijn 
meegeweest met een jongerenreis 
naar Albanië. Dan krijg je veel mee 
van de situatie daar. 
  
– Ben je bekend met het werk van de 
stichting en wat trekt je daarin aan? 
In grote lijnen was ik bekend met 
het werk van het Albanië Comité. 
Nadat ik gevraagd ben als voorzitter, 
heb ik me meer in het werk van 
de stichting verdiept. In diverse 
gesprekken met leden ontstond 
een goed beeld. Wat mij aantrekt 
is het concreet helpen van naasten 
in nood. Ledigen van acute nood 
met kleding of voedsel is belangrijk, 
maar wat minstens zo belangrijk 
is om te kijken naar ontwikkeling 
voor de langere termijn. Het KANS-

programma is een mooi voorbeeld. 
Wat ik ook mooi vind van de 
stichting is dat naast het bieden van 
‘stoffelijke’ hulp, ook perspectief en 
hoop wordt geboden vanuit Gods 
Evangelie. 
  
– Waar zouden mensen jou van 
kunnen kennen in het kerkelijke, 
maatschappelijke, sociale en/of 
arbeidzame leven? 
Ik leef mee met wijkgemeente 
Meentkerk. Ik heb daar 
een heel aantal jaren in de 
kerkenraad gezeten, eerst als 
evangelisatieouderling daarna als 
pastoraal ouderling. Tevens speel ik 
piano in een van de muziekgroepen. 
Voor m’n brood werk ik bij een groot 
softwarebedrijf hier 
in het dorp. Ik begin 
de dag graag met 
baantjes zwemmen. 
‘s Winters in De 
Meent en ’s zomers 
in Sijsjesberg. Daar 
kom ik ook vaak 
gemeenteleden tegen                
  
– Hoe zie je je functie 
als voorzitter voor 
je, ten gunste van de 
stichting? 
Zoals gezegd is acute 
hulp belangrijk, maar 
ik hoop dat ik ook een 
positieve bijdrage 
kan leveren aan de 
ontwikkeling voor de 
langere termijn. Hoe 
kunnen we mensen 
helpen zelfredzaam 
te worden? 
Duurzaamheid vind 
ik een heel belangrijk 
thema. Met goed 
geïsoleerde huizen 
gaan stookkosten 
omlaag, bijvoorbeeld. 
Het is een prachtig 
land met, volgens mij, 
volop mogelijkheden. 
Ik zit in ieder geval 

vol ideeën en hoop daar samen met 
de commissie vorm aan te kunnen 
geven. 
  
– Zou het een meerwaarde voor je 
hebben om Albanië te bezoeken, 
om ter plekke kennis te maken met 
het Albanese werk en de Albanese 
mensen? 
Ik denk van wel. Kennismaken met 
de mensen en het werk ter plaatse 
is heel belangrijk voor het samen 
ontwikkelen en uitvoeren van 
plannen. Een vliegreis heeft een 
behoorlijke voetafdruk, dat vind ik 
wel een ding, maar hopelijk wordt 
dat ruim gecompenseerd als we 
kunnen bijdragen in verduurzaming.

NIEUWE VOORZITTER PETERJAN VAN DE PUT:

‘Duurzaamheid vind ik een 
heel belangrijk thema’

PeterJan van de Put, de nieuwe voorzitter van het 
Albanië Comité: ‘Ik zit vol ideeën en hoop daar samen 

met de commissie vorm aan te kunnen geven.’



JONGERENREIS IN VOORBEREIDING:

Onvergetelijke 
ervaring

Heb jij zin in een onvergetelijke ervaring in de zomer 
van 2023? Ga dan mee met de jongerenreis (17+) naar 
Albanië. 

We organiseren de VakantieBijbelweek en zullen gezinnen 
en projecten bezoeken. Je ontmoet mensen uit een andere 
cultuur en in heel andere leefomstandigheden. Samen 
als groep maken we er een mooie tijd van. Binnenkort 
volgt meer info op de website en via de (sociale) media. 
Als je rechtstreeks geïnformeerd wilt worden, mail dan 
even naar jongerenreis@albaniecomite.nl.

30-jarig bestaan
Afgelopen mei bestond het Albanië Comité 30 jaar. Het 
plan was daar op een feestelijke manier aandacht aan te 
besteden, maar toen de oorlog in Oekraïne uitbrak, vond 
het bestuur het niet gepast om het 30-jarig bestaan te 
vieren.

De oorlog is nog niet voorbij, en bij het ter perse gaan van 
deze uitgave is er geen zicht op of dat binnen afzienbare 
tijd het geval zal zijn. Het Albanië Comité leeft mee met 
de inwoners van Oekraïne en vindt een feestje nog niet op 
zijn plaats. Daarom is het plan opgevat op een bescheiden 
manier aandacht te besteden aan het 30-jarig bestaan, 
door het organiseren van een evenement in het voorjaar 
van 2023. Tegen die tijd volgt daar meer informatie over 
voor betrokkenen en donateurs.

Het Albanië Comité is gezegend 
met een trouwe groep donateurs. 
Sommigen hebben een KANS-
kind fi nancieel geadopteerd 
of doen jaarlijks mee aan de 
Voedselpakkettenactie. Anderen 
steunen de stichting met een 
regelmatige gift of sponsoren een 
project via hun bedrijf.

Het komt ook voor dat een 
aanstaand bruidspaar besluit 
de huwelijksfelicitaties door 
middel van een collecte 
(QR-code, GIVT-app) of een 
geldcadeau te bestemmen voor 
het werk in Albanië. Dat gebeurt 
eveneens ter gelegenheid van 
jubilea, verjaardagen en andere 
feestelijkheden. Het is een mooie 
en hartverwarmende manier om 
iets goeds te doen voor een ander 
op de momenten in je leven waarin 
je zelf iets te vieren hebt. Op deze 
manier kun je minderbedeelden in 

GIFTEN ZIJN FISCAAL AFTREKBAAR:

Geven maakt twee partijen blij
de feestvreugde laten delen. Dat 
geeft een goed gevoel. Het is een 
waar woord wat in de Bijbel staat 
dat het zaliger is te geven dan te 
ontvangen (Hand. 20:35). Door te 
geven maak je twee partijen blij.

DONATIES FISCAAL AFTREKBAAR
Omdat de stichting Albanië 
Comité Huizen een ANBI-instelling 
(Algemeen Nut Beogende 
Instelling) is, zijn donaties (ook 
periodieke giften) aftrekbaar van 
de belasting. Ook sponsoring van 
een KANS-kind is fi scaal aftrekbaar. 
Meer informatie hierover staat 
op de website van de stichting, 
met ook een daarvoor benodigd 
formulier. KANS-kinderen 
ondersteunen kan eveneens via 
een automatische incasso bij de 
bank. Dan heeft u er als donateur 
verder geen omkijken meer naar 
en wordt uw gift maandelijks 
automatisch afgeschreven.

Het werk in Albanië laten delen in de 
feestvreugde door bij feestelijkheden 

een geldcadeau te vragen of een 
GIVT-app aan te maken.

Heel veel dank voor uw onmisbare steun
ten behoeve van het werk in Albanië.

We hopen ook in het nieuwe jaar weer op u te mogen rekenen.
Het bestuur van het Albanië Comité wenst u allen

gezegende kerstdagen en alle goeds voor 2023.



Voorzitter 
PeterJan van de Put 
tel: 06-18258229
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 & Cees Bout 
e-mail: fondsenwerving@albaniecomite.nl 

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

Inzameling goederen
Pieter van der Poel
tel: 06-82603916

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 Stichting Albanië Comité is een
algemeen nut beogende instelling
en heeft een ANBI-status.

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. WINTERSTOP

MAANDAG 2 JANUARI WEER VAN START:

Winterstop kledinginzameling vervroegd 
Normaal gesproken stopt de kledinginzameling van het Albanië Comité rond de feestdagen, maar dit jaar werd de 
winterstop vervroegd. Begin november was de laatste inleverdag van dit jaar bij het magazijn aan de Fabrieksweg 2. 

De vroege winterstop heeft alles te maken met de opslagcapaciteit. Er zijn zoveel dozen en spullen aangeleverd, dat 
de opslagloods mudvol staat. Er moet eerst weer een transport gaan rijden om ruimte te creëren voor een nieuwe 
voorraad kleding en kleine huisraad. De vrachtwagen wordt 24 december geladen. Het transport hoopt rond 20 januari 
aan te komen in Albanië. Gelukkig mochten de versierde schoenendozen en tasjes mee met Hoop voor Albanië, waar 
het Albanië Comité geregeld 
mee samenwerkt.
De schoenendozen werden 
eind november al geladen, 
zodat ze ruim voor de 
feestdagen in Albanië 
konden zijn. 

Deuren weer open
Op maandag 2 januari 
gaan de deuren van het 
kledingdepot aan de 
Fabrieksweg weer open 
tussen 19.00 en 20.30 uur. 
De vrijwilligers van het 
Albanië Comité staan dan
als vanouds klaar om 
kleding en goederen (graag 
heel en schoon) in ontvangst 
te nemen. Een fi nanciële 
bijdrage in de melkbus ter 
plekke om het transport te 
bekostigen (ruim € 5000),
is heel erg welkom! De schoenendozen gingen eind november mee met Hoop voor Albanië.


