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WAT JE WEGGEEFT VERLIES JE NIET!

Dat heeft geleid dat ons laatste project van € 100.000 is gerealiseerd door uw sponsor
gelden. Ramen en deuren binnen en buiten (waren van hout nu van aluminium) zijn vervangen.
In dat bedrag was ook de elektriciteit meegerekend. Gelukkig heeft de Albanese regering
ingezien dat we goed bezig zijn. Bij controle in augustus heeft de Albanese regering alle TL
balken, TL lampen, schakelaars en meterkasten van 230 en 380 volt vervangen. Dat scheelt
ons ongeveer € 12.000 aan sponsorgeld wat we goed kunnen gebruiken voor het nieuwe
project in 2005.
Dat nieuwe project zal zijn:
1. Renovatie van de wasruimte en installatie van wasmachines.
2. Rond de kliniek het aanleggen van een betonnen weg en oprit.
3. Vloertegels in de kliniek en op de balkons.
4. De buitenkant van het gebouw renoveren (stucwerk) en schilderen.
5. Verder zijn er ca. 60 bedden met nachtkastjes en dekens aangeboden door verpleeghuis de
Kreek uit
’s-Gravenzande. De firma Post-Kogeko sponsort al jaren de Stichting Joop naar Albanië en
neemt de kosten van o.a. het transport van deze bedden naar de kliniek voor haar rekening.
NODIG € 100.000.-, maar als in 2005 € 50.000 gedoneerd wordt is het mogelijk om de
plannen voor 2005 te realiseren want weet u nog, alles wat aan onze Stichting wordt
gedoneerd wordt verdubbeld door het NCDO.

BEZOEK AAN DE KLINIEK IN AUGUSTUS 2004!

Hans Schippers (projectleider bij De Combi) en de voorzitter Joop Kuipers zijn in augustus
naar Krujë vertrokken om de aannemer te controleren op het vorige project. De ramen en
deuren waren keurig aangebracht, alleen doordat de kliniek aan de buitenkant nog niet was
geschilderd viel dat een beetje weg tegen de achtergrond. Direct afgesproken dat dit bij het
volgende project aan de beurt komt. Eenmaal binnen werd pas goed duidelijk hoe alles was
opgeknapt. Op de kamers van de patiënten waren zelfs horren aangebracht tegen de insecten.
Wat waren we trots dat er maar een paar kleine veranderingen moesten worden aangebracht
door de aannemer. Die zijn nu gerealiseerd. Gelijk alle eerdere projecten nagelopen. Het dak
ziet er nog steeds perfect uit. Geen lekkages meer. De keuken wordt goed bijgehouden en
ziet er netjes uit. De riolering werkt nog steeds. De gemeente Krujë heeft langs het
ziekenhuis een brede goot aangelegd zodat er geen regenwater meer vanaf de berg over het
ziekenhuis terrein loopt. Dat zijn al twee projecten die wij niet hoeven te betalen. In

november is de weg van de hoofdweg naar het ziekenhuis geasfalteerd op kosten van de
gemeente. Zo zie je maar weer, goede contacten met de burgermeester brengt geld in het
laatje. Namens het dagelijkse bestuur van de Stichting Joop naar Albanië nogmaals dank voor
uw donaties

Oude situatie.

Nieuwe situatie.

BENEFIETCONCERT voor de Stichting Joop naar Albanië.
Zondag 28 november was het zo ver, er werd
een benefietconcert gehouden voor onze
Stichting, georganiseerd door koorleden van
het smartlappenkoor “Rozen en Gladiolen”.
Rozen en Gladiolen is een groep artiesten uit
Amersfoort en omstreken die belangeloos
zijn opgetreden en 20 gezellige
Nederlandstalige meezingers ten gehore
hebben gebracht.

Om 10.00 uur was de voorzitter van de Stichting, Joop Kuipers,
aanwezig in de studio van Radio M te Utrecht. Hij was uitgenodigd in de
uitzending van Ingrid Corvers. Ingrid is al een keer mee geweest naar
Krujë. Zee hebben gesproken over wat er allemaal is gerealiseerd in
het Maternity House, en aandacht gegeven aan de website van de
stichting. Nu maar hopen dat er op de site wordt gereageerd.

Daarna naar Leusden waar
het concert werd
gehouden in de
“De Korf ”. De zaal zag er
keurig verzorgd uit en de
geluidsman was druk in de
weer. Dit alles onder het
toeziende oog van John
ter Weyden en Rina
Dorrestein die al maanden
in de weer zijn geweest om
alles voor elkaar te
krijgen. Om 13.30 uur
kwamen de eerste

toeschouwers al binnen om
een plekje uit te zoeken.
Iedereen heeft uit volle
borst meegezongen.
Aanwezig was ook de ambassadeur uit Albanië,
Dhr. Qirjako Qirko met zijn vrouw en zoon. Ik
vond het een hele eer dat de familie Qirko
aanwezig was. Dhr. Qirko heeft de zaal nog
toegesproken dat hij echt de Hollandse sfeer
heeft geproefd en samen met zijn vrouw en
zoon enorm heeft genoten. De ambassadeur is
op de hoogte van wat onze stichting doet en
dat het ziekenhuis een regio functie moet
krijgen.

Na de pauze kwam ook de burgermeester van Leusden, Dhr. de Vet meezingen. Namens de
burgermeester werd een enveloppe overhandigd van de gemeente Leusden met inhoud.
Diverse sponsors hebben het benefietconcert gefinancierd daarvoor namens het dagelijkse
bestuur veel dank. Totaal heeft het benefiet concert € 2250,- opgebracht. Het was een
geweldige dag. Iedereen bedankt voor alle inzet. Joop Kuipers, voorzitter Stichting Joop
naar Albanië.
Het bestuur en alle vrijwilligers danken u voor uw donatie het afgelopen jaar, wensen u
gezellige feestdagen, een fijne jaarwisseling en veel gezondheid en voorspoed in het nieuwe
jaar.
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