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INLEIDING.
Zowel in april als juni van dit jaar zijn er vanuit de Stichting Joop naar Albanië twee bezoeken
gebracht aan het Maternity House in Krujë. Het eerste bezoek was nodig om de vorderingen
te controleren van de bouwwerkzaamheden, en het volgende project t.w. het sanitair, ook wel
genoemd de “natte groepen”, af te stemmen met de aannemer. In april werd opdracht gegeven
om één natte groep te renoveren. Het bezoek in juni was er op gericht die natte groep te
controleren. In deze nieuwsbrief meer over dit project. Heel veel fotomateriaal over hoe het
was en hoe het er nu uit ziet vindt u op onze website.

INTERVIEWS MET en INFORMATIE OVER:

Dick en Tilly Post van Post-Kogeko
Dick en Tilly Post zijn eigenaar van transportbedrijf Post-Kogeko. In plaats
van eindejaarsgiften aan hun klanten steunen zij, nu al weer ruim 2 jaar, de
Stichting Joop naar Albanië. Na alle verhalen van Joop Kuipers wilde ze nu
met eigen ogen wel eens zien hoe het er in Albanië aan toe gaat, en wat de
Stichting tot nu toe voor het vrouwenziekenhuis heeft gedaan. Zij reisden
met Joop mee in april. 'Een indrukwekkende reis', zo vonden ze. 'Een goed
gekozen project waar nog een hoop aan te doen valt.' En belangrijk want,
ondanks dat er gedurende de dagen dat zij er waren de drukte meeviel,
vinden er toch jaarlijks 1200 bevallingen plaats. 'We willen volgend jaar
weer mee', aldus Dick en Tilly, 'om te zien hoe het verbetert!'

Dr. Skender en Dr. Durim
Dr. Skender was tot eind vorig jaar de directeur van het Maternity House in Krujë. Hij is
vervangen door Dr. Durim. De samenwerking met Dr. Skender (naast Joop op linkerfoto) was
erg goed. Joop heeft hem, zowel namens de Stichting als persoonlijk, hartelijk bedankt. De
wisseling van het management is niet te beïnvloeden door de Stichting Joop naar Albanië. Dat
valt onder de verantwoordelijkheid van de Albanese overheid. Dr. Durim (midden op
rechterfoto), werd in april snel op de hoogte gebracht door zowel Dr. Skender als Joop. Hij is
blij met de hulp. Dr. Durim is begin dertig, in Italië opgeleid tot arts, spreekt goed Italiaans
en een beetje Engels. We vertrouwen ook in deze directeur van het Maternity House, en gaan
uit van een goede samenwerking in de toekomst!

Ingrid Corvers
Ingrid Corvers werkt bij de regionale tv zender Kanaal 9, en de regionale
radiozender Radio M (Midden Nederland). Ingrid heeft Joop al een aantal keren
geïnterviewd voor radio M en heeft ook de promotiefilm voor de Stichting
ingesproken. Wat beweegt Ingrid om mee te gaan? 'Naast het maken van een
aantal radio-interviews, en een reportage van een uur is ze ook benieuwd naar
Albanië en Krujë. En natuurlijk vanwege de warme band met Joop en zijn vrouw
Martie, die ooit aanboden haar huis schoon te houden na een zware
knieoperatie.'

De familie Bixhoze in Milot
In 1992 maakte een Zweedse cameraploeg een documentaire over het
toenmalige Albanië. Deze documentaire is destijds ook op de
Nederlandse televisie uitgezonden en trok de speciale aandacht van
Joop. Dit leidde uiteindelijk tot het oprichten van de Stichting Joop
naar Albanië. Centraal in de documentaire stond het leven van de
familie Bixhoze, die in armoede leefde. De moeder van het gezin (50
jaar) ging dagelijks met haar jongste zoon hout sprokkelen voor
eigen gebruik en verkoop. Zwaar werk. Joop heeft ze opgezocht,
geholpen, en tijdens het verblijf in april is hij weer op bezoek gegaan.
Moeder Bixhoze heeft nu 7 volwassen kinderen en vele kleinkinderen.
De familie leeft bij elkaar. Het huis is in de loop der jaren flink
uitgebreid met zelfgebakken stenen, en de verkoop ervan. Ze zijn erg
blij en dankbaar ons te zien. Als toekomstperspectief hoopt moeder
op een goede gezondheid en werk voor de kinderen.

Hans Schippers en Michel de Rooij
Hans en Michel, vrijwilliger van de Stichting Joop naar Albanië. Hans is, als pré calculator
werkzaam bij bouwbedrijf De Combi in Deventer, en Michel is als project leider store
development verantwoordelijk voor (ver)bouw en inrichting van de winkels van Albert Heijn. Ze
hebben, vanuit hun vakgebied, ruime ervaring met bouw & verbouwprojecten. Dankzij Hans en
Michel is de Stichting in staat zelfstandig de renovatie projecten te definiëren en te
controleren. Wat ze ertoe brengt zich vrijwillig in te zetten? Voor Michel is het vooral de
bevlogenheid van Joop, voor Hans geeft het goede doel en de goede onderlinge samenwerking
de doorslag.

Van links naar rechts:
Joop Kuijpers,
Michel de Rooij,
Hans Schippers en
Mr. Lulli

Mr. Raqy en Mr. Lulli
Dat zijn de Albanese aannemers die werken voor de Stichting. Samen vanaf het begin bij het
project betrokken. Hun medewerkers hebben al verscheidene projecten uitgevoerd, zoals het

bedekken van het dak, het renoveren van de riolering en het opknappen van de keuken. Aan het
nieuwe project, het renoveren van de natte groepen, blijkt Mr. Raqy uiteindelijk niet mee te
willen werken. Zijn onderaannemer, Mr. Lulli, wil dit wel dus zodanig blijft de opgedane kennis
en ervaring behouden.

Hans Blankenberg, de Nederlandse ambassadeur in Tirana,
Albanië.
Zowel in april als in juni had de Stichting Joop naar Albanië een afspraak met
Hans Blankenberg. Hij is de Nederlandse ambassadeur in Albanië. Joop
Kuipers en Hans Blankenberg hebben elkaar bij toeval ontmoet in het
vliegtuig op een terugreis naar Nederland. Tijdens onze bezoeken nu in
Tirana mochten we hem een drietal projecten voorleggen van het Maternity
House in Krujë. Er is namelijk een potje van waaruit één project van het
Maternity House gesponsord mag worden. We hopen dat we zo snel mogelijk
weten of, en welk project er gesteund zal gaan worden.

Van oud naar nieuw!!
U heeft in de inleiding al kunnen lezen dat we dit jaar 2 bezoeken aan de kliniek hebben
gebracht voor de renovatie van het sanitair. Inmiddels heeft de aannemer opdracht gekregen
om alle natte groepen in de kliniek te renoveren. De verwachting is dat ze in oktober of
november van dit jaar gereed zijn. De vrouwen van de kliniek staan inmiddels te dringen voor
de nieuwe sanitaire voorzieningen. Ze lopen liever een stukje dan op de oude toiletten plaats te
nemen, en neem ze dat maar eens kwalijk gezien het grote verschil tussen oud en nieuw.
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