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Zomergasten van de VPRO.
Wie had dat
ooit gedacht,
bij Paul de
Leeuw in het
programma!!
Na een
oproep van de
VPRO waarin
een hoofdrol
is weggelegd
voor film
fragmenten
van kijkers
ben ik
uitgekozen uit
één van de
zevenhonderd
inzenders om
een fragment
uit een
Zweedse
reportage over Er was wel een probleem. De film moest boven water komen en er moest toestemming
worden gevraagd aan de Poolse regisseur Jerzy Sladlowsky om een stukje uit de film
de familie
GÅRDAGENS FÅNGAR (De lange schaduw van een dictator) uit te zenden. De film was
Bixhoze uit
Milot Albanië niet te vinden bij de Zweedse tv. De redactie is toen opzoek gegaan naar de regisseur Jerzy
te bekijken die Sladlowsky. Na veel telefoonwerk is het gelukt om de filmmaker aan de lijn te krijgen. Jerzy
uitgezonden is moest eerst goed nadenken, het was al zo lang geleden dat hij de film had gemaakt. Na
uitleg aan Jerzy wat de bedoeling was en waarom er toestemming werd gevraagd om een
in 1993.
Maanden na fragment uit de film uit te zenden werd hij heel enthousiast. Jerzy was zeer verrast dat ik de
de inzending familie Bixhoze door zijn film ben gaan helpen. De film kwam weer helemaal terug in zijn
geheugen. Jerzy gaf gelijk toestemming om het fragment uit te zenden. Probleem, hij had
om deel te
de film niet meer in zijn bezit. Jerzy heeft toen contact opgenomen met de Zweedse tv maar
nemen aan
“Zomergasten door de vakantie periode was er geen gelegenheid om uitgebreid naar de film te gaan
zoeken. Jerzy is toen zelf naar de tv studio gegaan en heeft bijna een dag lang zelf in de
“ ontving ik
een mail of ik studio naar de film gezocht en gevonden.
contact wilde
opnemen met Wat een inspanning en dat allemaal voor mij. Eindelijk is het zondag 2 september de dag
van de live uitzending. Om 17.00 uur aankomst in “De Plantage” te Amsterdam. Ik werd
Peter van

ontvangen door de redactie van de VPRO. Alle 17 deelnemers werden persoonlijk benaderd
door Paul de Leeuw. Hij had zich goed voorbereid op het programma. Wat was Paul voor
iedereen aardig en stelde vele mensen gerust i.v.m. de uitzending. In het persoonlijk
gesprek met Paul werd nogmaals bevestigd dat hij gelijk achter de beslissing stond van de
redactie om mij te laten deelnemen.
Daarna met alle deelnemers aan een koud buffet deelgenomen. 20.25 uur begon de
uitzending het was een lange maar gezellige zit.
Ik was na 22.50 uur aan de beurt. Zenuwen waren er nauwelijks bij mij. Ik was al drie keer
eerder op de tv geweest bij RTV Utrecht.
Toen het filmfragment bezig was begon
mijn hart heel hard te kloppen. Ik dacht
dat gaat fout. Bij het zien van het
filmfragment gaat alles weer door je heen.
Je voelt, proeft, ruikt alles weer en in een
flits gaan vele emotionele dingen door je
hoofd. In het gesprek met Paul waren de
zenuwen gauw verdwenen. De tijd was te
kort om uitgebreid over de stichting te
praten. Dat was ook niet de opzet van het
programma. Door de inzet van Carine
Eijsbouts van de redactie mocht de naam
van de stichting worden genoemd tijdens
het gesprek en de website naam van de
stichting op beeld worden gezet tijdens
het gesprek. Carine nog heel veel dank
hiervoor. De uitzending heeft heel veel
reacties opgeleverd. Totaal heb ik 187
mailen persoonlijk beantwoord. Een
Ingen van de standaard brief om te beantwoorden was
VPRO. Dat
niet mogelijk iedereen heeft op zijn eigen Film fragment Bixhoze met haar jongste zoon
wordt
op weg naar huis.
manier gereageerd op de uitzending. Het
spannend
Nadat ze in de bergen hout hadden
was wel een ervaring om dit mee te
dacht ik. Gelijk maken. Het leverde 178 nieuwe
gesprokkeld.
contact
donateurs op. Totaal is er na de
gezocht met uitzending t/m oktober € 12.245,00 gestort
Peter. Mij
naar de stichting. Alle medewerkers van
werd verteld de VPRO bedankt voor de goede
dat ik was
voorbereiding, ontvangst en begeleiding
uitgekozen omvoor en tijdens de uitzending. Het was
deel te nemen geweldig. En natuurlijk ook Paul de
aan het
Leeuw bedankt voor je inzet.
programma.
De redactie
van de VPRO
en Paul der
Leeuw vonden
Wie had dat nu ooit gedacht?
mijn verzoek
interessant
10 november vertrokken naar Krujë met Hans
omdat het
Schippers (de Nederlandse aannemer van de
haast nooit
Firma “De Combi”) en Bartele ten Hoeve
voorkomt dat
(penningmeester). Met Hans ga ik al negen jaar
iemand door
naar Krujë en voor Bartele was het de eerste
een reportage
keer. Bij aankomst in het ziekenhuis zagen we
via de tv het
een keurig geschilderd Maternity House.
initiatief neemt
om een familie
en het land te

De Albanese regering heeft geld gegeven
om de gehele buitenkant van het
Maternity House te schilderen. Zeven
personen zijn twee maanden bezig
geweest om de klus te klaren. Het
schilderwerk stond op ons project gepland
voor 2008. Het schilderwerk kunnen we
van ons verlanglijstje schrappen.
Ook zijn er struiken en een smeedijzeren
hek geplaatst.
Het geld dat we nu over houden van het
schilderwerk kunnen we andere dingen
gaan opknappen in het ziekenhuis. Wat
een verrassing was dat. Onze aannemer
in Albanië, Lulizim Cenolli stond ook gek
te kijken dat alles was geschilderd.

Wat houdt het volgenden project 5 - 2008 in:
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•
•
•
•
•

•
•
•
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•
•
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•

•

Weg rondom ziekenhuis met bewapend beton aanleggen.
4480 kg betonijzer plaatsen en 140 m3 beton storten.
Hekwerk repareren.
Portierhuis nieuwe deur en 2x ramen plus een toilet.
4x nieuwe banken voor de patiënten. Op elke etage en begane grond 1x
(uitzoeken).
Verlichting buiten. 1x lamp bij hoofd ingang 2x bij de portier.
Muur aan de voor en achterzijde repareren.
Plakspiegels plaatsen in de toiletten en alle kamers.
Kamernummer bordjes plaatsen plus naambordje voor de dokters.
Zelf naam schrijven op papier i.v.m. wisseling dokter.
Ventilatie roosters plaatsen in alle ramen en deuren.
Leuningen plaatsen op alle etages en trappenhuizen.
Nieuwe wastafel kamer 201.
Repareren tegels op het dakterras.
3 nieuwe banken van beton maken voor op het dakterras.
48x kleding kastjes voor het personeel. Kleur grijs.
Worden geplaatst in één kamer op de begane grond.
Elektrisch kooktoestel in de keuken repareren. Eén pit werkt niet.
Nieuwe dop op de kraan in kamer 3-3.

• Leidingkast maken in de gang op de begane grond.
•

Drie nieuwe voorraadkasten voor de keuken.

• Granieten plank maken bij het keukendeurtje waar het eten wordt doorgegeven.
• Midden trappenhuis schilderen en oude kasten van personeel verwijderen en
•

•
•
•

vernietigen.
3de etage schilderen en witten (is tien jaar geleden geschilderd door een Italiaanse
organisatie)
Elektriciteitskast buiten (linker zijkant) reparen.
Deurknop maken op de 3de etage bij het trappenhuis.
Aluminium hoeklijnen plaatsen bij de deuren i.v.m. beschadiging muren.

Bovengenoemd project kunnen we realiseren door uw donatie.
Heel, heel veel dank hiervoor namens het dagelijkse bestuur.

Even voorstellen.
Dat bent u inmiddels al gewend. Er is
weer een nieuwe directeur aangesteld t.w.
Dr. Adrian Mataj.

Mijn naam is Adrian Mataj, ik ben sinds
juni 2007 de directeur van zowel het
algemene ziekenhuis van Krujë als van
het Maternity House in Krujë. Vanuit
deze functie heb ik in november Joop
mogen leren kennen. Bij deze
gelegenheid vroeg hij mij een klein stukje
te schrijven voor de nieuwsbrief.
Ik ben in mei 1969 geboren in Kukes, een
kleine stad in Albanië. Van 1999 tot 2004
heb ik medicijnen gestudeerd aan de
universiteit van Tirana. Sinds ik mijn
studie heb afgerond ben ik radioloog
geweest in het algemene ziekenhuis in
Krujë. Waarna ik in juni van dit jaar
directeur ben geworden.
Mijn ontmoeting met Joop vond plaats
tijdens zijn laatste reis naar Albanië in
november. Wij, ik en de rest van het
personeel, zijn erg onder de indruk van
het werk wat Joop in Krujë doet. De
zusters en dokters zijn zichtbaar trots op
hun ziekenhuis. Inmiddels hebben wij als
ziekenhuis ook van onze regering een
beperkte hoeveelheid geld gekregen om
de gebouwen van het ziekenhuis iets op
te kunnen knappen en het noodzakelijke
onderhoud te doen. Het is mooi om te
zien dat wij nu zelf Joop ook kunnen
helpen. Inmiddels hebben wij de
buitenkant van het gebouw laten
schilderen en hebben we op de terrassen
hekwerken laten plaatsen. Met het nieuwe

project van Joop naar Albanië zal de rest
van het buitenwerk straks worden
aangepakt en zal het gebouw er in het
vervolg netjes en schoon uit zien.

Graag wil ik Joop en de stichting zoveel mogelijk helpen om hun hulp en projecten verder te realiseren.
Daarnaast ben ik bezig om een relatie tot stand te brengen met het SAN GIOVANNI BATTISTA ziekenhuis
in Turijn, Italië. Zij gaan ons helpen met het verder opleiden van het personeel. Zo hopen we in de
toekomst een professionele organisatie te zijn in een prachtig, schoon en hygiënisch gebouw. Een plek
waar vrouwen zonder zorgen hun kinderen ter wereld kunnen laten komen.

En wie mogen we nog meer voorstellen.
Mevrouw Mejte Mollkuçi
Eindelijk is er een nieuwe wasvrouw aangesteld in het ziekenhuis.
Het heeft lang geduurd omdat “de was” altijd bij verschillende mensen thuis werd gewassen. In overleg met
de thuis wasvrouwen is er een regeling getroffen voor de vrouwen die nu niet meer thuis kunnen wassen.
Er is nu één wasvrouw verantwoordelijk voor “de was”. Mejte heeft het goed naar haar zin en is erg trots op
haar nieuwe waslocatie. Niemand anders mag aan de wasmachines komen. Ze is nu één persoon aan het
opleiden om haar te vervangen als ze vrij is.

Situatie portiershuisje.

Situatie op dit
ogenblik aan
de achterzijde
van het
ziekenhuis en
het
portiershuisje
bij de
hoofdingang.
In het
portiershuisje
wordt ook 'snachts
geslapen. In
de volgende
nieuwsbrief
laat ik u de
oude en
nieuwe
situatie zien.
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