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UW GIFTEN ZIJN VERDUBBELD!
Het NCDO heeft uw giften verdubbeld, doordat de
stichting een goed voorbereid renovatieplan heeft
ingestuurd. NCDO staat voor: Nationale Commissie voor
internationale en Duurzame Ontwikkeling. Met uw
donaties en de verdubbeling van het NCDO kunnen we
ons project weer verder realiseren. Heel veel dank
hiervoor namens het gehele dagelijks bestuur.

Postbus 94020,
1090 GA Amsterdam

www.ncdo.nl

Wat gaat de aannemer doen?
Lulezim en zijn medewerkers denken er vier maanden
voor nodig te hebben om de volgende renovatie
werkzaamheden te verrichten.
1. Scheidingswanden worden aan gebracht om het
stof tegen te gaan.
2. 1097 m2 ondergrond schoonmaken voor het
tegelwerk.
3. 1032 m2 vloertegelwerk (plavuizen 30x30cm).
4. 1390 m1 plinten aanbrengen.
5. Alle drie de trappenhuizen vervangen. Na veel
rekenwerk was het voordeliger om marmeren
treden en leuningen over de bestaande treden
en leuningen aan te brengen. (123.50 m2
Vanaf 19 juni 2006 is aannemer
marmeren traptreden - 65 m2 marmeren
leuningen).
Lulezim Cenolli aan de slag
6. Nieuwe wasmachine ruimte. (150 m2
wandtegelwerk van de vloer tot aan het plafond gegaan.
installatie werk loodgieter - installatie werk
elektra - installeren 4 wasmachines en een
Na veel onderhandelen zijn
wasdroger).
7. Nieuwe ramen in het ziekenhuis. Er moeten drie
scheidingsramen worden aangebracht in vier

kamers. 8. Pantry blok. Een pantry blok is een
soort grote commode met daarin een wasbak en
lades. Er is gekozen voor een douchestand met
douchekop. In het pantry blok komt een boiler
met een inhoud van 20 liter water.

we in oktober 2005 tot
een akkoord gekomen

Wat doen de vrijwilligers in Nederland. Een van de
vrijwilligers is Selma Postma, lid van het DB van de
Stichting.
Hoe ben je in contact gekomen met de Stichting?
In 1998 ben ik via mijn werk in contact gekomen met Joop. Joop had
destijds nog geen Stichting maar wel een heel groot hart en de wens
om echt iets te veranderen in Albanië.
Gegrepen door zijn verhaal ben ik in 1998 meegegaan tijdens de
eerste reis naar Krujë om het vrouwenziekenhuis in te meten en de
eerste gesprekken met de leiding van het ziekenhuis aan te gaan.
En wat was de eerste indruk?
Albanië was en is een arm land, waar hulp welkom is. De mensen die
in het ziekenhuis werken zijn echter zeer gemotiveerd om de
omstandigheden waaronder vrouwen bevallen en worden
geopereerd te verbeteren. Het is de kunst om niet alleen tijdelijk,
maar ook structureel de situatie te verbeteren en dat vraagt om een
andere aanpak dan alleen het sturen van hulpgoederen!

Maar wat doet Joop dan anders?
Joop naar Albanië kiest voor renovatie van het ziekenhuis. Deze renovatie wordt
uitgevoerd in verschillende fases. Zo heeft de stichting de tijd om het geld bij elkaar te
brengen en bouwen we een langdurige relatie op met Krujë. Ook de gemeente en
ziekenhuis hebben al een aantal grote klussen gedaan: het gebied rondom het ziekenhuis
is schoongemaakt, er is een goede weg aangelegd en de elektriciteitsvoorziening is
verbeterd.
En wat doe jij bij de Stichting.
Ik hou me vooral bezig met de subsidie aanvragen aan de NCDO, die bij goedkeuring van
de aanvraag alle donaties verdubbelt. De NCDO is, zeg maar, onze grootste sponsor.
Een van de voorwaarden voor het verkrijgen van een subsidie is dat je in Nederland
vertelt wat de Stichting doet in Albanië. Wij vertellen vooral via de bedrijven die ons met
mensen of geld sponsoren waar de Stichting voor staat. Joop en onze andere vrijwilligers
hebben al in heel wat personeelsbladen gestaan.
Mmm, dus al 8 jaar betrokken bij de Stichting en blijft het leuk?
Ja, het blijft leuk: met weinig inspanning kun je zoveel bereiken! Natuurlijk moet je je af en
toe aanpassen aan de Albanese manier van werken en zou je soms willen dat alles
sneller gaat. Maar als je ziet wat we al bereikt hebben. En als jijzelf even geen zin meer
hebt dan kijk je naar Joop en al zijn enthousiasme, zijn vuur om een klein stukje van de
wereld beter te maken en dan loop je al weer hard met hem mee te rennen om de
volgende fase in het project succesvol af te ronden.

Bedden.
Verzorgingstehuis “ Westhof ” te Rijswijk heeft de stichting 50 bedden geschonken met
matrassen en kastjes.
De bedden worden in oktober door de firma Post Kogeko naar Krujë gebracht, dan zijn
alle vloeren klaar en kunnen de oude bedden worden vervangen.
We moeten weer vooruit kijken naar het volgende project?
Planning project voor 2007:
1 Weg rondom ziekenhuis asfalteren /of betonnen weg aanleggen.
2 Hekwerk rondom herstellen en schilderen
3 Portierhuis renoveren of geheel vernieuwen (buitenpost)
4 Afvalverwerking optimaliseren. Hok voor containers maken.
5 Buitenkant ziekenhuis schilderen
6 Garage voor ziekenauto renoveren of vernieuwen
7 Hoofdingang buiten plus trap plavuizen.
8 Wachtkamer voor patiënten inrichten
9 Muren/plafonds binnen witten. Schilderwerk binnen in het ziekenhuis

Uiteraard kunnen we dat niet zonder geld dus uw donatie is hard
nodig om ook dit deel van de kliniek gerenoveerd te krijgen.

