
 
Lieve vrienden en familie, 
Hartelijke groet van ons en de kinderen, 
Bijpraten 
Hoog tijd om weer even bij te praten, zodat je weer een beetje bij bent over wat er hier zoal gebeurt, wat ons bezighoudt en hoe je daarbij kunt helpen. De tijd lijkt hier wel te vliegen, maar misschien voelt dat voor jou ook wel hetzelfde. Dagen worden weken en weken worden jaren…. Op 22 maart a.s. is het drie jaar geleden dat we voor het eerst voor langere tijd in Albanië aankwamen. En een rekensom, rekening houdend dat we elk jaar 4 maanden in Nederland zijn, leert ons dat we nog maar 2 jaar in Albanië werkzaam zijn.  Hoe snel kun je weer geworteld raken op een nieuwe plaats. We beleven het nog steeds als een “wonder” dat we hier op deze plek zijn geland. Zittend aan de tafel voor de maaltijd, zoals elke dag met 11 personen, kijken we weleens verwonderd rond…en denken aan dat liedje…Hoe ben ik hier beland?        

 Foleza 
Sinds kort zijn we officieel door de overheid erkend als kinderhuis. We houden meer van de term “gezinshuis”. Helaas betekent deze erkenning ook veel werk om alle papieren voor alle kinderen te regelen; gezondheids-attesten, maar ook van alles over familie etc. En dan de volgende stap, als huis te gaan voldoen aan allerlei regeltjes, bijvoorbeeld van elke maaltijd een deel in de koelkast bewaren voor 24 uur, als er dan plotseling veel zieken zijn kan dit getest worden.   

  Allemaal (nou ja bijna allemaal) begrijpelijk, maar dit moet georganiseerd worden en uitgevoerd. De kinderen in ons huis groeien als kool, zoals wij dat in het Nederlands zeggen. Het gaat lichamelijk goed, sommigen zijn, na jaren stilstand, weer gaan groeien. En net zoals een negatieve spiraal alle elementen van het leven kan raken, werkt dit in de positieve zin ook zo. Het is bijzonder om te zien dat kinderen met verschillende achtergronden zo samen kunnen leven.                We merken dat er veel mensen biddend met ons 
meeleven…God verandert mensen, kinderen in dit 
geval. (foto hieronder nieuwe jassen ui Almelo) 

Frankrijk sponsorproject 
Vanaf begin januari hebben we het Franse sponsor-traject in Albanië overgenomen. In Frankrijk zijn er sponsors voor o.a. Albanese kinderen en voor kinderen in 7 andere landen. Dit wordt georganiseerd door  Franse sponsororganisatie, Ecouter L’Enfant.    Er is nu een directe connectie tussen de organisatie in Frankrijk en de kerk in Erseke. Namens de kerk is dit werk onderdeel geworden van het Foleza programma. In totaal 28 kinderen worden financieel gesponsord vanuit Frankrijk en onze taak is te zien hoe het met de kinderen en hun families gaat en verslag te doen aan de sponsors in Frankrijk. Voor ons is het een gelegenheid om letterlijk te kunnen helpen met de financiën, maar ook direct naast de gezinnen te kunnen gaan staan en ze ook, waar mogelijk, op andere vlakken te helpen.   
 
 



We kunnen ook helpen met kleding voor de kinderen. 
De kinderkleren komen uit Nederland waar een fijne 
groep mensen voor zorgt, sorteren, wassen en op 
maat inpakken. Vervolgens vragen wij de dozen naar 
ons op te sturen, in welke maat en voor jongens of 
meisjes en dan komt het voor elkaar. Als je dit leest 
Janette, bedankt en bedank de anderen! De jeugd 
heeft de toekomst en dat geldt hier natuurlijk ook, 
deze jonge mensen zijn de toekomst voor Albanië. 
De bezoeken aan de gezinnen brengt nogal wat reizen 
met zich mee en dat is op zich al een uitdaging.  
Angela  
Wat zijn jullie toch snel als het gaat om helpen. Top! Na de oproep om ons te helpen een beetje beter voor Angela te kunnen zorgen, werden we blij verrast door jullie steun. De totale steun bedraagt tot op heden ongeveer 1350 euro. Aangezien de familie van Angela merkt dat er wat gebeurt… heeft Angela er wat bewoners (familie) bijgekregen. Allemaal ook arme familieleden die hopen dat ook zij het iets beter krijgen. Ook hiermee omgaan is een hele lastige zaak, vaak moeten we nee verkopen, en wie help je wel en wie niet. Dit is wat we voor Angela gedaan hebben en gaan doen. Toen we hoorden dat er geld onderweg was, hebben we direct een stoof gekocht, een 

houtverwarming waar je ook op kunt koken. We hebben Angela hout gebracht, want anders heeft de stoof ook niet zoveel nut. Met de bakker en de “supermarkt” hebben we afspraken gemaakt dat Angela kan komen winkelen, we geven liever geen geld, maar ze mag voor een afgesproken bedrag brood kopen en boodschappen doen. Wij rekenen dan     

elke zaterdag af. Het voordeel is dat we langere tijd  Angela een beetje kunnen helpen, dat er wat familieleden gedeeltelijk om “meeliften” is zoals het is. Angela is zwanger en is volgende maand uitgerekend. Ze heeft de laatste weken steeds buikklachten en de baby is al ingedaald. Deze week zijn we met haar naar de dokter geweest.  Alles lijkt prima, maar misschien komt de baby eerder. Willen jullie voor haar en haar kindje bidden? Bidt voor echte verandering van leven, Bidt dat ze God accepteert in haar leven en haar leven gaat inrichten zoals God het bedoelt heeft.   Nieuwe kinderen in huis (?) 
Afgelopen dagen werden we benaderd door de 
overheid met de vraag of we plaats hadden voor twee 
kinderen. Broer en zus van 7 en 9 jaar oud. 
Ze hebben kortgeleden hun moeder verloren en hun 
vader zit voor langere tijd in de gevangenis. Zeer 
dramatisch, en geen familie die mogelijkheden heeft 
om voor ze te zorgen. Tijdelijk verblijven ze in een 
overvol kinderhuis….Een dezer dagen gaan we op 
bezoek bij de kinderen, zien of we wat meer 
helderheid krijgen over wie ze zijn e.d.  In overleg hier 
hebben we in principe ruimte gekregen om dit wonen 
mogelijk te maken. Bidt met ons voor wijsheid!  We 
geloven dat God ervan weet en ons de wijsheid maar 
ook de moed zal geven om Ja of indien nodig Nee te 
zeggen. 
Verlate kerstman 
Twee weken gelden konden we in Tirana onze spullen 
ophalen die we met st. Hoop voor Albanië vanuit 
Nederland konden opsturen. Even naar Tirana is voor 
ons ruim 4 uur rijden heen en weer 4 terug, met 
enkele honderden bochten. De engelen hebben het 
altijd erg druk om ons te beschermen. In de 
vrachtwagen 
zaten de 
schoendozen, 
twee fietsen, 
nieuwe jassen en 
nog veel meer. 
Eindelijk konden 
we de 
schoenendozen ophalen voor de Foleza kinderen. 
Onze kerk in Hilversum had een speciale actie voor de 
kinderen hier. Een schoenendoos met cadeautjes 
vanuit Nederland met je naam al op de doos.. dat is 
verbondenheid. Rond de kerst arriveerden ook 600 
schoendozen uit Engeland voor kinderen in Erseke. 
In de weken voor en na kerst werden alle kinderen 
van de kleuterschool en daarna de  lagere school-
klassen uitgenodigd in de kerk.  
 



 
Ze kregen gratis een programma aangeboden en dit 
was een mooie gelegenheid uit te leggen dat God zijn 
Zoon gaf als geschenk.  Naast de prachtige 
schoenendozen, met echt heel veel leuke cadeautjes, 
kregen kinderen een uitnodiging voor een programma 
van 12 weken op de zaterdagochtend. Inmiddels zijn 
er enkele weken voorbij en elke zaterdagochtend 
komen er ongeveer 

40 kinderen naar dit programma. Minstens de helft 
had nog niet eerder het evangelie gehoord. Bidt voor 
verandering van levens!  
Bezoek Nederland 
Zoals dat nu eenmaal (noodzakelijk) is, komen we 
eind maart naar Nederland en gaan begin mei weer 
terug naar Albanië. We vinden het fijn om jullie weer 
te ontmoeten, maar vinden het erg lastig de 
kinderen steeds achter te moeten laten. Kom 
gezellig op de koffie in Nieuwegein, we kunnen jullie 
niet allemaal bezoeken. Kijk eens rond of je een kerk 
of groep weet waar we wat kunnen vertellen over 
het werk in Albanië. We hopen dat we de groeiende 
groep supporters verder kunnen uitbreiden. 
 
Wordt supporter 
Het is eigenlijk simpel, geen geld is geen brood op de 
plank. Alles wat gebeurt in het Foleza programma 
hangt af van giften van mensen zoals jij.. 
Afgelopen jaar is de giften stroom vanuit de hele 
wereld flink gegroeid, zeer bemoedigend.  

Maar slechts 1/4 
deel van de totale 
kosten werd 
rechtstreeks voor 
Foleza gegeven. De 
rest wordt 
aangevuld uit ander 

projecten…maar ja duidelijk is dat je geld maar 1x 
kunt uitgeven. We kunnen voor 150 euro per maand 
een kind 24/7 opvangen, inclusief maaltijden, kleding, 
school etc. etc. 
Dit is voor Nederlandse begrippen erg goedkoop. 

 
Bidders gezocht 
Jou gebed en dat van vele met je, is datgene wat ons 
dagelijks brood is…De taak waar we voor staan, is de 

meest ingewikkelde die we ooit hebben gehad.  
We kunnen en willen niet anders dan geloven dat God 
mensen verandert  We bidden met jou, voor genezing 
van harten voor de kinderen, zicht op een nieuwe 
toekomst, opbouw van een sterke relatie met God. 
Alle kinderen in ons huis hebben geen vader meer! 
Wat een job voor ons en uitdaging voor de hemelse 
vader. 

Vele handen maken licht werk. 
Wij en al het werk hier zijn afhankelijk 

van giften. En veel kleine beetjes 
samen maken het werk mogelijk. 

Kun jij helpen? 
 

Onze info: 
Johan en Zwanie Duizendstra 
tel 06-48563625  
skype: duizendstraatjes 
email: jozwaduizendstra@gmail.com 
www.stapvoorstap.weebly.com   
www.foleza.org  
 

 


