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BEDDEN LADEN IN RIJSWIJK!
Je hoeft maar één mail te sturen naar de veertien
“KANJERS” en ze zijn weer aanwezig om te helpen
laden. Zaterdag 12 augustus jl. zijn er twee opleggers
geladen met ziekenhuis bedden (inclusief matrassen)
en kastjes. De goederen heeft de stichting gekregen
van; Verzorgingstehuis “Westhof” te Rijswijk. Veel
dank aan André Lijesen en Cor Mesch voor de goede
samenwerking.
Er was veel regen voorspeld op de dag dat we
moesten laden. Gelukkig is het droog gebleven. Na de
zeer zware bedden en de kastjes te hebben geladen
waren de stoelen en tafels aan de beurt. Deze tafels
en stoelen beschikbaar zijn gesteld door de
Nederlandse Spoorwegen, afdeling SSVU
dansvereniging. Ook heel veel dank hiervoor.
Na jaren wachten is mijn wens om bedden, stoelen en
tafels in het ziekenhuis te krijgen in vervulling gegaan.
De kamers zijn nu eindelijk op een Europees niveau
gekomen.
Eén van onze grote sponsors de firma Post Kogeko te
Maasdijk, heeft de bedden naar Krujë gebracht. Vooral
veel dank aan Dirk en Tilly Post. Zij hebben samen in
april 2002 het ziekenhuis in Krujë bezocht en waren
erg onder de indruk hoe de stichting het allemaal
voor elkaar krijgt. Ook veel dank aan de goede
samenwerking met Paul Kleyweg en chauffeur André
Leerdam. Alles is volgens plan verlopen.
Na vele weken van voorbereiding vertrekken chauffeur André Leerdam, Jan van der Kooij
en Koos van der Kooij maandag 16 oktober om 07.45 uur met twee vrachtwagens richting
Krujë, Albanië. Als alles vlot verloopt, zullen ze donderdag ochtend aan in de havenplaats
Durres.
Met zeven personen zijn we dinsdag 17 oktober vertrokken vanaf schiphol richting Tirana.
Voor het eerst in 13 jaar gaat mijn vrouw Martie mee. Verder gingen mee, Franklin Kuipers

(zoon), Bas van Buuren (dakadvies) en Petra Colijn (vrouw van Bas), Matty Koopmans
(verpleegkundige) en Chris Kesting (camera man). Zaterdag 21 oktober komt Hans
Schippers (werkt bij Aannemersbedrijf De Combi in Deventer). Hans heeft samen met zijn
collega bouwtekeningen gemaakt van het ziekenhuis. Hans gaat elke reis mee om de
Albanese aannemer te controleren.
Donderdag “19 oktober aankomst vrachtwagens in Durres”. Pas na 9 uur wachten werden
de papieren akkoord verklaard. Door de lange wachttijd bij de douane kwamen de wagens
in het donker aan bij het ziekenhuis. Door de schuine wegen en de vele bochten lukte het
pas na twee uur om de vrachtwagens boven voor het ziekenhuis te parkeren. De volgende
ochtend werden de vrachtwagens door 12 Albanezen gelost. Het was zwaar werk voor de
mannen. De bedden wogen 88 kilo en moesten met de hand naar boven worden gebracht
tot en met de derde etage.
Het ziekenhuis had zich goed voorbereid op de komst
van alle goederen. De oude bedden waren al
verwijderd op een paar na waar de patiënten nog op
lagen. Er waren bewust weinig aanstaande moeders in
het ziekenhuis opgenomen. Toen de nieuwe bedden
waren geplaatst liepen de kamers gelijk vol met
nieuwe patiënten. Dat is echt kikken.
Eén moeder had één van haar tweeling verloren. Het
tweede kindje lag in de couveuse en was er erg slecht
aan toe. Gelukkig na drie dagen ging het steeds beter
met de baby. De dokter vertelde dat alles goed komt.

Afsluiting project 4.
Samen met Hans Schippers project vier afgesloten met aannemer Lulizim Cenolli. Alle
gemaakte afspraken zijn goed nagekomen.
• Vloertegels zijn goed gelegd inclusief plinten.
• Trappenhuizen zijn nu geheel van marmer gelegd. Ziet er perfect uit.
• Wasmachine ruimte kan nu volop worden gebruikt.
• Zes nieuwe ramen binnen in het ziekenhuis en scheidingwand aangebracht.
Klik hier voor het verschil tussen de oude en de nieuwe situatie.

Profiel - Peggy Herber, secretaris van de Stichting Joop
naar Albanië.
Acht jaar, zolang bestaat de Stichting Joop naar Albanië al weer. En
vanaf het eerste jaar ben ik verbonden geweest als secretaris aan de
Stichting Joop naar Albanië. In de afgelopen 8 jaar is er ongelooflijk
veel veranderd. Ik bedoel hiermee niet alleen de kliniek.
Natuurlijk is de kliniek verbeterd en mooier geworden, dat kan ook niet
anders gezien de inzet en donaties, belangrijker is dat de mentaliteit
van de Albanese bevolking ten goede is veranderd. Heel langzaam
zijn ze zich bewust geworden van hun woonomgeving. Dat bewustzijn
vertaalt zich in de zorg die ze tegenwoordig besteden aan hun
leefomgeving. Ze houden het schoon, hechten waarde aan
verbetering, en staan daardoor ook open voor vernieuwingen.
Concreet betekent dat voor de kliniek, dat ze de Stichting actief
meehelpen om de kliniek te verbeteren, en dat ze na elke renovatie
trots zijn op het resultaat. Dat is een belangrijke stap die ik de
afgelopen 6 jaar heb mee mogen maken. Want als ik terugkijk naar
mijn eerste bezoek in 1998 en dat vergelijk met 2004 dan zit daar een
wereld van verschil tussen.
Kwam ik toen thuis vol frustratie en verdriet omdat een dergelijk verval en vervuiling van
mensen en omgeving in Europa nog mogelijk was, als ik nu terugkom van een bezoek
dan ken ik weinig of geen frustratie meer over dat bezoek. Dan ben ik trots. Trots op de
verbeteringen die de Albanese bevolking hebben bewerkstelligd, trots dat ze keihard aan
het werk zijn om hun land op te bouwen, en vervolgens ben ik heel trots op iedereen die
dat mogelijk heeft gemaakt, iedereen die zich, hetzij persoonlijk hetzij financieel, heeft
ingezet voor deze verbetering.
Peggy Herber.

De stichting moet weer vooruit kijken naar het volgende project?
Dat kan alleen met uw bijdrage.
Planning project voor 2007:
1 Weg rondom ziekenhuis asfalteren of betonnen weg aanleggen.
2 Hekwerk rondom herstellen en schilderen.
3 Portierhuis renoveren binnen en buiten. Nieuwe ramen en deur.
4 5 nieuwe banken voor patiënten in en buiten het ziekenhuis.
5 Buitenkant ziekenhuis schilderen.
6 Garage voor ziekenauto renoveren.
7 Afdak verwijderen 2x. Muur herstellen.
8 48x garderobben kastjes plaatsen.
9 Kamer/afdeling naambordjes aanbrengen.
10 Spiegels plaatsen in toiletgroep. Aanbrengen met kit

Totaal begroting +/- € 70.000,00
Uiteraard kan de stichting niets zonder uw geld. Uw donatie is hard nodig om
bovengenoemd project gerenoveerd te krijgen.
Namens het dagelijkse bestuur, directie, doktoren en alle patiënten van het Maternity
House te Krujë heel veel dank voor uw bijdrage en inzet voor de stichting. Met uw
bijdragen wordt het Maternity House het mooiste ziekenhuis van de regio Krujë.
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