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VOORWOORD
Een nieuwsbrief die dit keer geheel geweid is aan 10 jaar Joop naar Albanië. Want op 4 mei
1994 zette Joop Kuipers zijn eerste stappen in het dan net niet meer communistische
Slavische staatje. Zijn dagboek met daarin alle gebeurtenissen die hij destijds heeft
meegemaakt, kunt u lezen op onze website www.joopnaaralbanie.nl. Breng dus beslist een
bezoekje aan onze website als u wilt weten hoe dat verliep. In deze nieuwsbrief vindt u het
relaas van Joop Kuipers over hoe het hem sindsdien in Albanië is verlopen. Op 24 april van dit
jaar zal Joop Kuipers, samen met Hans Schippers van “De Combi” en Michel de Rooij van
“Ahold” naar Albanië afreizen om daar “de puntjes op de i te zetten” met onze Albanese
aannemer, zodat gestart kan worden met ons tot dusver grootste project in de
vrouwenkliniek. In deze renovatieronde zullen worden vernieuwd; alle binnen en buiten
kozijnen, vensters en deuren, de elektriciteitsvoorziening in de kliniek en de derde
verdieping. Brengt u dus niet alleen een bezoekje aan onze website voor het dagboek maar
houdt u vooral eind april in de gaten want dan vertellen we u alles over dit bezoek. En
uiteraard vragen wij ook nu weer uw steun in onze actie.

10 JAAR JOOP NAAR ALBANIË
4 mei 1994 – 4 mei 2004

Op een zondag in 1992 een reportage op de tv gezien over het gezin Bixhoze te Milot, een
plaatsje 28 kilometer ten noorden van Tirana. De reportage maakte veel indruk op mij. Na
overleg met het thuisfront besloten om éénmalig een transport met kleding naar Albanië te
brengen voor kinderen in een weeshuis in Tirana. Twee jaar later, na heel veel voorbereiding,
voor de eerste keer met 2 vrachtwagens naar de hoofdstad Tirana in Albanië gereden met
kleding, bedden, matrassen enz. De reis is niet vlekkeloos verlopen maar gelukkig zijn wel alle
goederen op de juiste plek terechtgekomen. (Zie hiervoor het reisverslag op de website

www.joopnaaralbanie/dagboek.htm.)
Door alle indrukken van de eerste reis word je besprongen door een virus dat bijna niet onder
controle is te krijgen. In hetzelfde jaar met drie vrachtwagens weer richting Tirana gereden
en alle goederen afgeleverd aan de stichting “Hoop voor Albanië”. Uiteindelijk vijf jaar lang
goederen gebracht naar Albanië. Deze werden overgedragen in Tirana aan de stichting Hoop
voor Albanië die de goederen over kinder- en bejaardentehuizen, een blinden instituut, en
ziekenhuizen
verdeelde.
Na vijf jaar privé humanitaire hulp te hebben georganiseerd moest alles even op een rijtje
worden gezet. Na een bewust bezoek in 1998 van 10 dagen aan Albanië, ik was daar om te
beslissen of ik door wilde gaan, ben ik vanwege een incident terechtgekomen in het Maternity
House in Krujë. Een klein vrouwen ziekenhuis waar gemiddeld toen zo’n 1100 baby-tjes werden
geboren. Het was daar buiten en binnen in het ziekenhuis een onbeschrijfelijke bende. Dat je
daar nog gezond als moeder en kind uit kwam was voor mij een wonder, kijk maar eens op de
website. Ik was goed van slag een paar dagen en was gelijk overtuigd dat ik niet kon stoppen
met
humanitaire
hulp.
Thuisgekomen gelijk alle familie, vrienden, buren en collega’s een brief geschreven over wat ik
in Krujë gezien en meegemaakt had. Door mijn enthousiasme kreeg ik van Roel van de Berg
het advies om een stichting op te richting anders was mijn droom niet te realiseren. Met hulp
van Roel van de Berg en vele andere personen werd op advies van de notaris voor de naam
“Joop naar Albanië” het woord Stichting toegevoegd. Ik was al aardig bekend bij vele met die
naam. Dit alles gebeurde op 4 november 1998. Vanaf toen zijn er al diverse renovatie
werkzaamheden verricht in het Maternity House met medewerking van uw donaties.
Aannemersbedrijf “De Combi” uit Deventer heeft Hans Schippers en Peter Beijleveld
beschikbaar gesteld om het hele Maternity House op tekening te zetten. Tot op de dag van
vandaag
worden
die
tekeningen
nog
steeds
gebruikt.
Op dit moment hebben we al gerealiseerd dat het dak lekdicht is, de riolering binnen en
buiten weer perfect werkt, en de keuken en alle toiletgroepen (8 stuks) inclusief douches
geheel naar Europese normen zijn gerenoveerd. U heeft tot op heden als sponsor een totaal
bedrag van € 50.000 bij elkaar gebracht. De stichting Joop naar Albanië heeft nu een
project voorgelegd bij het NCDO. Dat is de Nationale Commissie voor internationale
samenwerking en Duurzame Ontwikkeling. Het bedrag voor dat project is 100.000 euro. In
maart 2004 is dit project door het NCDO goedgekeurd. Dat betekent dat het gesponsorde
bedrag dat u bij elkaar geeft gebracht door het NCDO wordt verdubbeld. Daar ben ik trots
op.

HET PROJECT VAN 100.000 EURO BESTAAT UIT:
• ramen en deuren (nu van hout) binnen en buiten worden vervangen door aluminium,
• deuren van de kamers waar de patiënten liggen worden breder gemaakt zodat de
bedden kunnen worden verplaatst naar andere kamers,

• alle tl balken en tl lampen, schakelaars, en de meterkasten van 230 en 380 volt
worden vervangen,

• er komen nieuwe plavuizen op de derde etage en de wastafels in de aangrenzende
zalen worden vernieuwd,

• START PROJECT MEI 2004.
Dat het project is goedgekeurd door het NCDO is mede mogelijk gemaakt door de
fantastische inzet van het dagelijkse bestuur ROel van de Berg (vice-voorzitter), Peggy
Huijgen-Herber (secretaris), Bartele ten Hoeve (penningmeester), Selma ten Hoeve
(bestuurslid) en vele vrijwilligers waaronder Hans Schippers, Michel de Rooij en Daan den
Hartog. Heel veel dank hiervoor. Zonder jullie was ik nooit zo ver gekomen.
Namens dat dagelijkse bestuur van de Stichting Joop naar ALbanië willen wij u heel erg
danken voor al uw donaties in het verleden en hopelijk kan de Stichting Joop naar Albanië de
komende jaren weer op uw donatie rekenen.
Joop Kuipers,
voorzitter Stichting Joop naar Albanië.

GIRO 8123870

