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GAAN WE MET DEZE WALS AAN HET WERK?
Project 5 2008 gaat beginnen!
Natuurlijk gaan we niet werken met de stoomwals die op de voorpagina van onze nieuwsbrief
staat afdrukt. Wel wordt er een nieuwe betonnen weg rondom het ziekenhuis aangelegd. Het is
zo ver. Als u de nieuwsbrief leest liggen alle papieren voor een aanvraag voor project 2008
voor subsidie bij het NCDO te Amsterdam. We hopen in september/oktober te kunnen
beginnen. In de vorige nieuwsbrief heeft u kunnen lezen wat het project inhoudt. We zijn erg
blij dat we het project hebben kunnen uitbreiden. De twee operatiekamers worden gelijk mee
gerenoveerd. Dat is allemaal mogelijk gemaakt door uw donaties. We houden u op de hoogte
van het resultaat in het december nummer van de nieuwsbrief 2008 leest u meer.

Het is al weer 11 maanden geleden dat u de laatste nieuwsbrief heeft ontvangen. Daarin was vermeld het verslag
van de tv uitzending “Zomergasten” met presentator Paul de Leeuw. Totaal heeft de uitzending een donatie
opgeleverd van € 16.400,00 In de uitzending “Zomergasten” werd een filmpje van de familie Bixhoze Hyseni uit
Milot uitgezonden. Door deze film ben ik in Albanië terecht gekomen om de mensen daar te gaan helpen. Ik was
trots dat Bixhoze weer te zien was op tv en wilde dat haar direct gaan vertellen. Twee maanden later richting
Albanië.
Naar Milot.
De enige goed werkende couveuse van het
ziekenhuis. Daarom liggen er twee baby’s
tegelijk in de couveuse.

Toen ik de verroeste ijzeren deur open deed van haar huis was de tuin bomvol met mensen die aan lange tafels
met elkaar zaten te praten en thee zaten te drinken. Ze keken allemaal tegelijk naar mij. Gelijk liepen de
kinderen van Bixhoze huilend naar mij toe. Bixhoze Hyseni was twee dagen geleden overleden en een uur
geleden begraven.

Dat was een heel vervelende ervaring. Ik wilde direct weer vertrekken met de gasten die ik had meegenomen. Via de tolk werd gevraagdof we
willen blijven. Bixhoze had vlak voor haar dood gezegd dat ik zou komen. Nu vonden de kinderen het een mooi moment dat ik aanwezig was. Na
wat te hebben gedronken en gepraat
afgesproken dat ik bij het volgende bezoek het graf van Bixhoze ga bezoeken. Het was me het dagje wel. Een heel gek idee dat ik Bixhoze nooit
meer zal zien in Milot.
4 november 1998  4 november 2008
Ik weet het nog als de dag van gisteren, 4 juni 1998 waren we met z’n vieren te gast bij notaris Van
Riet te Zoetermeer. Notaris Van Riet heeft alle papieren voor de stichting “Joop naar Albanië”
belangeloos geregeld. Wat was ik zenuwachtig om voorzitter van een stichting te worden. Op de
eerste vergadering werd mij een voorzittershamer aangeboden. Gelukkig heb ik een enorme steun
gehad in alle tien de jaren van het dagelijks bestuur. Voor mij zijn het allemaal kanjers. Alleen kan
je zulke grote projecten niet realiseren. Niemand had verwacht dat we zo ver zouden komen in het
ziekenhuis. Ondanks alle drukke banen die het dagelijks bestuur privé heeft staan ze mij nog steeds
met raad en daad bij. Heel veel dank hiervoor.

VOORSTELLEN AAN HET NCDO.
In deze ”eerste lustrum nieuwsbrief” willen wij het NCDO nogmaals aan u voorstellen. Het NCDO heeft vanaf het begin de
stichting gesteund. Bartele ten Hoeve (penningmeester) laat u meer weten over het NCDO )Nationale Commissie voor
Internationale samenwerking en Duurzame ontwikkeling.
De Stichting Joop naar Albanië is opgericht in 1998. De Stichting bestaat dus dit jaar 10 jaar. Gedurende deze 10 jaar worden
wij gesteund door individuen, bedrijven en organisaties. Ons jubileum is een goed moment om even terug te kijken naar de
verschillende soorten van steun die wij hebben ontvangen.
De afkorting NCDO staat voor Nationale Commissie voor Internationale Samenwerking en Duurzame Ontwikkeling. Het NCDO betrekt mensen
in Nederland bij internationale samenwerking door middel van campagnes en projecten. Als mensen al betrokken zijn, ondersteunt NCDO hen
met informatie, geld of adviezen. In de afgelopen10 jaar hebben wij 4 projecten uitgevoerd. Bij elk project heeft het NCDO uw gift verdubbeld.
Om deze verdubbeling te realiseren moet er voor elk project een subsidie aanvraag opgesteld worden. In de subsidieaanvraag zit een precieze
omschrijving van de werkzaamheden, de offertes en de voorlichtingsactiviteiten en activiteiten om sponsoring te verkrijgen. Ook geven wij aan
wat de bijdrage van de Stichting is aan de millenniumdoelen. Deze millenniumdoelen zijn een leidraad voor het NCDO. Deze doelen zijn in
2000 door 189 landen afgesproken om zo vóór 2015 de wereldwijde armoede te halveren.
In Albanië wordt de samenleving vooral gedomineerd
door de man. De positie van de vrouw is in veel

MILLENIUMDOELEN

gevallen ondergeschikt. Een gerenoveerd
vrouwenziekenhuis waar vrouwen in goede
omstandigheden kunnen bevallen in kunnen worden
behandeld en zuigelingen alle zorg krijgen die ze
nodig hebben draagt bij aan:
afname van de kindersterfte,
verminderen van de sterfte van vrouwen door
zwangerschap
maar ook meer indirect aan de gender
gelijkheid.
Doordat de Stichting goederen en diensten die noodzakelijk zijn voor de renovatie en onderhoud worden zoveel mogelijk plaatselijk aanschaft,
stimuleren de giften de lokale economie waardoor ook een bijdrage wordt geleverd aan het verminderen van de armoede.
Wij zijn het NCDO dankbaar dat ze ons al gedurende 10 jaar ondersteunen in het bereiken van onze doelstelling
De Combi is een aannemersbedrijf met een groot aantal vestigingen verspreid over heel Nederland, gespecialiseerd in nieuwbouw, verbouw,
renovatie en onderhoudswerkzaamheden in en aan gebouwen. Daarbij kan het gaan om projectmatige activiteiten of klachtenonderhoud waarbij
kwaliteit, snelheid, betrouwbaarheid en kostenbeheersing van groot belang zijn.
Behalve projecten in Nederland draagt de Combi ook actief bij ontwikkelingshulp.
Ook zij ondersteunen de Stichting al vanaf het begin. Hun ondersteuning is met name de inzet van hun
kennis en ervaring met bouwprojecten in de persoon van Hans Schippers. Hans maakt alle bouwkundige
werkomschrijvingen,onderhandelt met de lokale aannemer en voert alle controles ter plekke uit. De
Combi én Hans Schippers zijn onmisbaar voor een professionele aanpak en uitvoering van de renovatie
van het Maternity House.

Het wordt weer hard werken voor de Albanezen.
Daar zijn de arbeiders in Albanië en het personeel als het project 52008 is goed gekeurd door het NCDO erg blij mee. En werken kunnen ze. Het
gereedschap is niet hetzelfde wat we hier gebruiken. Je moet er ook niet te lang naar kijken als ze aan het werk zijn. Je wilt ze steeds vertellen dat
er betere gereedschap te koop is. Dat weten ze ook maar hebben er geen geld voor. De steigers worden gemaakt van houten palen en vastgemaakt
met spijkers en touwen.
Ondanks het oude gereedschap en het vele handwerk wordt er goed werk afgeleverd. De arbeiders beginnen erg vroeg en gaan
s’avonds laat naar huis. Als de Nederlandse arbeidsinspectie een keer komt kijken hoe er gewerkt wordt ligt gelijk het hele
project stil. In Albanië hebben we daar geen last van. Er zijn bij onze projecten gelukkig nooit ongelukken gebeurd. Lulezim
Cenolli onze aannemer woont in Tirana. We werken als zeven jaar erg goed met hem. Lulizim maak nooit moeilijkheden als
we op of aanmerkingen hebben over het werk. We hopen nog lang met Lulizim en zijn arbeiders te kunnen samenwerken.

OPROEP!
Helaas heeft de sponsor die onze nieuwsbrief drukte drie jaar geleden de stichting laten weten dat het drukwerk niet meer gratis wordt gedrukt.
De oplage van de nieuwsbrief is op dit moment is 650 stuks. Het laten drukken van de nieuwsbrief zou meer dan € 1100 kosten. Omdat het
NCDO elke € verdubbeld komt het er op neer dat we € 2200 minder aan ons project in Krujë kunnen besteden. Vanaf het moment dat het niet
meer gratis werd gedrukt maak en print ik zelf de boekjes met mijn eigen printer. We willen geen kosten maken voor de nieuwsbrief. U begrijpt
het al, het duurt erg lang om 650x een nieuwsbrief met 8 pagina’s te printen.
Weet u soms een sponsor die de nieuwsbrief minimaal 2x, maximaal 3x te drukken plus de enveloppen met het logo van de stichting wil
sponsoren. We plaatsen natuurlijk de naam van de sponsor in de nieuwsbrief en op onze website. Ik wacht met spanning op een reactie.
Joop

Wat houdt het volgenden project 5  2008 in:
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 33.
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.
Renovatie operatiekamer.
Op alle etages houten leuningen aanbrengen in de gangen.

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

Oude situatie weg aan de zijkant van het ziekenhuis.
De gehele weg rondom het zieken huis wordt gerenoveerd.
In de volgende nieuwsbrief kunnen wij u de nieuwe situatie van
de weg laten te zien.
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