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VERLEDEN, HEDEN en

TOEKOMST

Ruim 12 jaar zijn we al actief in Albanië. Wat begon als een bijna onmogelijk project is uiteindelijk een groot succes geworden. We hebben nagenoeg
alles bereikt wat we wilden. Uiteraard willen wij u daarvoor als trouwe donateur hartelijk bedanken, want zonder u was het ons absoluut niet gelukt. In
deze nieuwsbrief willen we nog één keer aandacht besteden aan de gebeurtenissen van de afgelopen 12 jaar maar ook aan het afrondende gedeelte van
ons project en aan onze plannen voor de toekomst.

VERLEDEN (feiten en getallen van 12 jaar Joop naar Albanië )
De Stichting Joop naar Albanië.
Opgericht op 4 november 1998.
5 vaste bestuursleden, voorzitter, vicevoorzitter en secretaris ongewijzigd vanaf de oprichting,
helaas is de penningmeester van het eerste uur Dré Romme overleden,
2 vast vrijwilligers,
15 wisselende vrijwilligers (afhankelijk van het projectdeel).

Vergaderingen.*
Het bestuur en vrijwilligers vergaderde regelmatig op het adres van de voorzitter. Over de afgelopen 12 jaar schertst dit het volgende beeld:
85 vergaderingen met een gemiddelde van 7 aanwezigen,
1140 kopjes koffie,
470 koekjes bij de koffie,
350 kopjes soep,
520 belegde broodjes,
200 glazen cola,
820 glazen bronwater,
120 glazen sinas,
800 blokjes kaas,
500 blokjes worst,
132000 pinda's,
2120 bitterballen en andere warme hapjes,
5355 zoenen (ja in Nederland doen we dat 3 keer) bij het binnenkomen en 5355 bij het vertrek,
425 handen schudden bij het binnenkomen (de heren zoenen nu eenmaal de heren niet) en 425 bij het vertrek.
(*De koffie, soep, broodjes en alle lekkernijen gedurende de vergaderingen werden kosteloos verzorgd met dank aan Martie Kuipers, de vrouw van de
voorzitter.)

Papierwinkel
Elke organisatie gebruikt papier en registreert, zo ook wij
85 vergaderverslagen,
6 jaarverslagen,

21 planningen en begrotingen,
32 tekeningen,
6 aanvragen NCDO,
5 gehonoreerde aanvragen NCDO,
(De laatste aanvraag werd niet gehonoreerd i.v.m. het gewijzigde subsidiebeleid en de opheffing van het NCDO.)
580 bedankbrieven aan de donateurs,
15 nieuwsbrief edities,
12.760 verzonden nieuwsbrieven.

Bezoeken aan Krujë
Er zijn heel wat bezoeken aan de kliniek geweest met steeds weer wisselende bestuursleden of vrijwilligers.
19 bezoeken,
105 deelnemers,
95 overnachtingen,
54 besprekingen,
95 diners,
740 vlieguren totaal voor alle vrijwilligers,
6 vertragingen op het vliegveld,
2 tussentijdse overnachtingen (door die vertragingen),
€ 35.700 tickets zelf betaald door de deelnemers, exclusief verblijfkosten,
1 vrachttransport met bedden via Brindisi, Italië,
1 vrachttransport met de door Electrolux gesponsorde keuken.

Het financiële plaatje.
Op de website hebben wij gedurende de loop van het project gebruik gemaakt van een geldmeter. Daar deden wij verslag van de afgeronde projecten,
de lopende projecten en we lieten zien waarvoor we nog over onvoldoende financiële middelen beschikten. Een aantal getallen willen wij u niet
onthouden om u te tonen hoe een kleine Stichting toch heel groot kan zijn.
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De sponsoren over de afgelopen jaren.

Stichting Steunfonds Jeugdhulpverlening Merkelbeek

Uiteraard ook dank aan al die trouwe particuliere donateurs die soms maandelijks, jaarlijks of incidenteel een bijdrage leverde aan
de Stichting, en natuurlijk ook de sponsoren die we vergeten zijn te noemen, het zijn er talloze geweest de afgelopen jaren en
wellicht is er eentje in dit overzicht niet bij naam genoemd.

HEDEN
(De afronding van het project)
Na 11 jaar zijn we zo ver, de renovatie van de kliniek is een feit. Rest ons nog het laatste deel af te ronden. Dr. Roland Lama, directeur van de kliniek
heeft op ons verzoek diverse medische apparatuur op een overzicht geplaatst en wij hebben in overleg met Dr. Piet Scholten van het Diakonessen
Ziekenhuis in Utrecht bepaald wat onmisbaar is voor een gynaecoloog. Vervolgens hebben we offertes aangevraagd, zowel in Albanië als in Nederland.
Medio 2011 zullen Joop Kuipers (voorzitter) en Peggy Herber (secretaris) de apparatuur in Albanië afleveren en hiermee wordt het project officieel
afgerond.

Siemens Ultrasound System, een echoscopie,
waarmee afwijkingen in de zwangerschap bij
zowel moeder als het ongeboren kind in beeld
kunnen worden gebracht, maar ook geschikt
bij niet zwangere vrouwen voor de opsporing
van gynaecologische aandoeningen.

Operatielamp. Op dit moment worden
operaties uitgevoerd met behulp van een
looplamp. Een verpleegster schijnt gedurende
de ingreep bij. Onnodig u te vertellen dat dit
een onwerkbare situatie is.

Colposcope en bipolaire elektrochirurgische
Unit, een apparaat om gedurende een
onderzoek het beeld van eventuele
afwijkingen van de baarmoedermond te
vergroten. Tijdens dit onderzoek kunnen dan
direct stukjes weefsel worden weggenomen
voor onderzoek en behandeling.

BIPOLAR elektrochirurgische UNIT, een
apparaat dat wordt gebruikt tijdens
chirurgische ingrepen. Met dit apparaat
kunnen tijdens chirurgische ingrepen door
verhitting bloedvaten worden dichtge
schroeid en kan in weefsel worden gesneden.

Bilirubinmeter een laboratoriumapparaat
waarmee de mate van geelzucht kan worden
vastgesteld bij pasgeborenen.

Afscheid nemen doet pijn.
Het is een vreemde gewaarwording. Ik wist dat Albanië, Krujë in het bijzonder, al jaren in mijn hart zit. Anders had ik deze grote kar immers nooit
kunnen trekken. Maar naarmate de afronding van het project en daarmee het afscheid dichterbij kwamen, ging ik dat hart steeds meer voelen. Niet van
opwinding, zoals bij de start van het project, maar van verdriet en heimwee. Ik weet het, dat is nergens voor nodig, omdat ik er ongetwijfeld nog wel
eens een privé reis aan zal besteden, maar toch gaat er een deur dicht. Een bijzonder hoofdstuk in mijn leven wordt na 17 jaar afgesloten. Daarom weet
ik bij het schrijven van deze nieuwsbrief dat er nog een emotioneel afscheid zal komen. Een officieel afscheid van dokter Roland Lama en zijn
personeel in ‘onze’ Stefan Gjoni Kliniek, maar ook een afscheid van de vele vrienden die we in de afgelopen jaren hebben gemaakt. En ook daarom ter
afscheid een saluut vanuit Nieuwegein met enkele herinneringen aan Krujë.
Wat een kanjers zijn de Albanezen; altijd zo gastvrij en vriendelijk. Ondanks de armoede, ‘mister Joop da Olland’ moest perse wat komen eten en
drinken. Wat ik het leukste vond was het presenteren van een appel. Ze wassen de appel goed af, snijden hem vanaf de bovenkant horizontaal in dunne
plakjes van ongeveer drie millimeter met de schil er nog omheen. Vervolgens pak je het plakje tussen duim en wijsvinger in het midden vast om het
rond het klokhuis op te eten. Ik schaamde me soms hoeveel ze in huis hadden gehaald voor ons. Omdat ze na een eerste ontmoeting wisten dat ik geen
alcohol drink, stonden er bij de tweede ontmoeting drie flessen Coca Cola Light van anderhalve liter op tafel. ‘Joepie, cola,’ zeiden de kinderen vaak
als ze mij zagen. Voor veel Albanezen is het een luxe product.
Voor de Albanezen waren de mensen van onze stichting niet alleen mensen die even wat geld kwamen brengen. Net als wij vonden zij het belangrijk
om dingen samen te doen en dus kon ik altijd rekenen op medewerking van de bewoners. Een paar keer is het voorgekomen dat de hotelhouder Ardian
Dedja van Hotel Panorama (wat een wereldgozer!) de burgemeester belde om raad te vragen over problemen die we tegen kwamen en soms advies gaf
als wij wat moesten regelen voor de stichting. En bijna altijd kregen we het zo voor elkaar. Zo werden wij dol op Ardian en werd Ardian dol op de
Nederlanders.
Zozeer zelfs dat ik vaak ben gebeld uit Krujë door onbekende Nederlandse mensen die verbleven in hotel Panorama. Als Ardian hoorde dat de
personen uit Nederland kwamen, gaf hij zijn telefoon aan de gasten en die kregen mij dan aan de lijn. Ze moesten mij vertellen dat het goed ging in
Krujë en vragen wanneer ik weer kwam. Ach ja, dat leverde onhandige gesprekken. U bent gewaarschuwd: Hotel Panorama in Krujë mag u niet
voorbij gaan. Het eten is er perfect, de kamers uitstekend en het kasteelzicht prachtig. Bovendien is het spotgoedkoop!.

Om de mensen in Albanië te helpen heb ik in het begin (1996) ook dingen gedaan die ik eigenlijk niet mocht doen. Ik werkte bij Albert Heijn in de
centrale slagerij in Zoetermeer, van waaruit elke dag de vrachtwagens het vlees naar de filialen brachten. Van het hoofdkantoor mocht ik klanten en
medewerkers in de filialen natuurlijk niet lastigvallen met mijn goede doel: kleding inzamelen voor een weeshuis. Maar ook bij Appie kunnen
balletjes soms raar rollen en voordat ik het wist kwamen de vleeswagens met dozen vol kleding terug naar Zoetermeer. Joop wist natuurlijk nergens
van (…), maar klagen deed ik niet.
Stiekem niette ik A4tjes en een tekening aan de facturen. Op die tekening had de vrachtwagen nummerbord 1537. Daar zijn veel vragen over gesteld,
haha. Ik had uitgerekend dat er precies 1537 bananendozen in een vrachtwagen kunnen en al met al hebben we in totaal vijf vrachtwagens met
goederen naar Albanië gebracht. Ach ja, zo kan ik nog een boek volschrijven met wat er allemaal is gebeurd in twaalf jaar Albanië…
Ter zake…
Joop naar Albanië is, zoals u ongetwijfeld weet, geen eenmansbedrijfje. Er zijn altijd vele handen en harten bij betrokken geweest en mede door het
feit dat we in 1998 een stichting zijn geworden, kunnen we terugkijken op een geslaagde operatie. We hebben een prachtig resultaat neergezet in
Albanië en daar ben ik u zeer dankbaar voor. Na rijp beraad en in goed overleg heeft het dagelijks bestuur besloten om het project in Krujë af te
sluiten. Het allerlaatste onderdeel is de levering van medische apparatuur (t.w.v. € 45.000,) aan de Stefan Gjoni Kliniek. De apparatuur is in overleg
met gynaecoloog Piet Scholten en dokter Roland Lama geselecteerd en verzameld. Hiermee kan de kliniek jaren nog jaren vooruit en het lijkt erop dat
Albanië dan deel uitmaakt van de Europese Unie. Dat betekent meer hulp van de naaste landen en een mooi vooruitzicht op beterschap.
Wat nu?
Moet ik gaan stoppen met de stichting Joop naar Albanië? Die vraag heb ik me de afgelopen jaren wel vaker gesteld, maar hij wordt nu concreet. Het
antwoord is nee. De stichting blijft bestaan! Simpelweg omdat u mij in de afgelopen jaren heeft geholpen en omdat wij samen de Albanezen hebben
geholpen. Als ik nu zou stoppen met de stichting weet ik zeker dat ik een hoop mensen in de wereld tekort doe. Met de donaties die nu nog
binnenkomen laat u als sponsor merken veel vertrouwen in de stichting te hebben. Daar zijn wij niet alleen blij mee, maar ook trots op, net als op het
feit dat we twaalf jaar lang van elke euro sponsorgeld 98% naar Albanië hebben gebracht.
De nieuwe uitdaging
In overleg met het dagelijks bestuur is gekozen voor een nieuwe missie: Moldavië, het armste land in Europa. De stichting is op dit moment aan het
inventariseren hoe we dit moeten aanpakken. Gaan we opnieuw voor kinderen zorgen of helpen we de vergeten bejaarden aan een beter bestaan in dit
land? Op 22 september gaan wij naar Moldavië om een project op te zetten en in de volgende nieuwsbrief hoop ik u alle informatie te kunnen geven
over ons nieuwe project. Omroep MAX heeft overigens een oproep gedaan aan iedereen die een stichting weet met plannen of projecten in Moldavië.
Zij willen daar in het najaar aandacht aan besteden. MAX weet inmiddels van Joop, dus wellicht worden we vrienden. Ook u mag onze stichting
aanbevelen bij omroep MAX. Graag zelfs, want beter te vaak dan te weinig.
Met vriendelijke groet,
Joop Kuipers.

TOEKOMST
Joop naar Albanië wordt Joop naar...?
Na de afronding van ons project is er nog geld in kas. Tijdens diverse bestuursvergaderingen, dit en het afgelopen jaar, is veelvuldig gesproken over
wat we hiermee gaan doen. Gaan we dit verder investeren in Albanië, gaan we een nieuw project zoeken? Albanië wordt over 2 jaar toegevoegd aan
de Europese Unie en is daarmee min of meer het ontwikkelingstraject ontgroeid. Dat is ons overigens ook duidelijk geworden tijdens het laatste
bezoek aan Albanië. Albanië kan het nagenoeg zelf en wil het ook graag zelf doen. In Europa zijn nog er echter nog veel andere bestemmingen die het
momenteel niet redden zonder hulp van het westen. Eigenlijk zoals het voor Albanië zo’n 12 jaar geleden was. De keuze van de bestuursleden is
gevallen op de nieuwe derde wereld in Europa t.w. Moldavië.
De republiek Moldavië ligt tussen Roemenië en de Oekraïne en geldt op dit moment als een van de armste landen in Europa.

Moldavië.
Na de onafhankelijkheid in 1991, want tot die tijd behoorde Moldavië tot de Sovjet Unie, is het Moldavië niet gelukt om de economie op een
dusdanige manier te laten groeien waardoor het land mee kon draaien met het Westen van Europa en alle lagen van haar bevolking op een
menswaardige manier te laten functioneren. Dat is met name duidelijk bij de kwetsbare groeperingen in de samenleving. Vooral de allerjongsten maar
met name de ouderen kunnen maar moeizaam overleven.
In de aankomende maanden gaan we kijken waar in Moldavië de meeste behoefte aan is en bij welke doelgroep, de jeugd of juist de ouderen. De eerste
stap zal zijn om met het bestuur en een aantal van de vrijwilligers in mei 2012 een bezoek te brengen aan Moldavië.
We houden u op de hoogte.

GIRO 8 123 870

Stichting “Joop naar Albanië”, Isolde 3, 3438 VE Nieuwegein.

