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Algemene Informatie 

Albanië is een prachtig land, maar ook een land met veel armoede en 

ontwikkelingsachterstand. Voor de zwakkeren in de samenleving, zoals mensen met 

een beperking, alleenstaanden, weduwen, wezen en kinderen uit één ouder 

gezinnen zijn weinig voorzieningen. Deze mensen zijn veelal niet geïntegreerd in de 

samenleving en hebben weinig kansen om zich te ontworstelen aan hun situatie en 

te komen tot een beter leven en een meer menswaardig bestaan.  

Al vanaf 2013 hebben Johan en Zwanie Duizendstra plannen en programma’s 

ontwikkeld om deze mensen verder te helpen en dan met name in Erseke (een 

plaatsje in het  Zuid-Oosten van Albanië) en omgeving. Om deze plannen en 

programma’s uit te kunnen voeren en hier ook fondsen voor te kunnen werven is in 

oktober 2018 de Nederlandse Stichting Albania Support opgericht.   

Ook is op last van de Albanese overheid een Albanese Stichting Albania Support in 

voorbereiding en oprichting. Deze Albanese Stichting zal dan de 

vertegenwoordiging zijn van de Nederlandse Stichting in Albanië en zal daar 

voortaan ook haar activiteiten gaan uitvoeren en coördineren. De naam van deze 

stichting wordt: “Mbështetje për Shqiptarët”, wat betekent: “Hulp aan Albanezen”. 

De oprichting van deze stichting zal naar verwachting in 2022 worden afgerond. 

Juridisch zullen de Nederlandse en Albanese stichtingen los van elkaar staan, maar 

de Nederlandse Stichting zal de Albanese stichting wel op hoofdlijnen gaan 

aansturen.  

De Albanese stichting en het plaatselijk team onder leiding van het 

zendingsechtpaar zullen verantwoordelijk zijn voor het ontwikkelen, uitvoeren en 

evalueren van de activiteiten in Albanië en zullen verantwoording afleggen aan de 

Nederlandse Stichting Albania Support.  

In de uitvoering zullen de twee stichtingen als één beschouwd worden, tenzij 

anders aangegeven. 

De Nederlandse stichting huurt al enkele jaren, vlakbij het centrum van Erseke, een 

gebouw dat ingericht is als activiteitencentrum. Van hieruit  worden alle activiteiten 

in de regio gecoördineerd en dit centrum draagt de toepasselijke naam: “Qendra 

Burimi”, wat in het Nederlands betekent: “De Bron”.  

Dit beleidsplan voor 2022 - 2024 heeft betrekking op de Nederlandse Stichting 

Albania Support, maar zal vermoedelijk ook gaan gelden voor de nog op te richten 

Albanese Stichting Albania Support. 
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Missie, visie en strategie 

Met haar activiteiten beoogt de stichting het volgende: 

• Het opkomen voor- en ondersteunen van de kwetsbare mensen in de 

samenleving. We  ondersteunen hen waar mogelijk in het dagelijks bestaan. Met 

kleine stapjes helpen we hen een meer menswaardig bestaan op te (kunnen) 

bouwen en helpen we hen zelfstandig op te komen voor hun eigen rechten en hun 

plaats in de maatschappij. 

• Het ondersteunen van de lokale kerken die midden in de samenleving staan. 

Met name steunen we die kerken die er op gericht zijn om (mede) zorg te dragen 

voor het geestelijk - en algemeen welzijn van mensen in de regio. 

• Het bevorderen van de acceptatie van de kansarme mensen binnen de 

samenleving. Dit uit zich in een positieve respectvolle behandeling van deze 

doelgroep en het opkomen voor hun belangen. 

• De ondersteuning van kinderen, ouderen, alleenstaanden en gezinnen in 

Albanië door middel van diverse hulpverleningsprogramma’s. 

• Het geven van brede steun aan lokale initiatieven die erop gericht zijn om de 

leef- en woonomstandigheden van de allerarmsten te verbeteren.  

• Met gebruik van reeds aanwezige middelen (zoals beschikbare 

landbouwgrond, veeteelt of andere mogelijkheden) de arbeidsmogelijkheden en 

zelfredzaamheid van de mensen te vergroten. 

Praktisch betekent dit: 

• Plannen ontwikkelen, hulpbronnen en fondsen zoeken om kleding/schoeisel, 

voedsel en stookhout en andere specifieke ondersteuning aan de eerder genoemde 

doelgroepen in Albanië te geven. 

• “Hulp op maat” aanbieden waarin we specifiek en doelgerichte hulp kunnen 

geven aan mensen. Bijvoorbeeld rolstoelen, brillen en of/en aanpassingen ter 

verbetering van de leefomstandigheden. 

• Hulp bieden bij (acute)medische zaken en gezondheidszorg, waaronder het 

ondersteunen van aanvragen om sociale steun van de overheid, het mogelijk 

maken van dokters- en tandartsbezoeken, het zoeken van fondsen voor medicatie 

en het voorlichting geven aan vrouwen over zwangerschap, hygiëne en andere 

zaken. 
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• Activiteiten ontwikkelen op het gebied van Agri-Cultuur, waarbij beschikbare 

landbouwgronden opnieuw in gebruik worden genomen voor het verbouwen van 

aardappels, bonen, mais, enz..  

En zo met onze hulp mensen in staat  stellen om hun eigen of gehuurde land 

(opnieuw) te gebruiken en zo minder afhankelijk te zijn van de steun van de 

overheid of onze stichting.  

• Hulpgoederen bij elkaar brengen in Nederland en deze hulpgoederen naar 

Albanië (laten) brengen ter ondersteuning van de diverse programma’s. 

• De stichting huurt tot zomer 2023 een gebouw vlakbij het centrum van 

Erseke. In dit gebouw is het Activiteiten-Centrum gevestigd waar diverse 

activiteiten kunnen plaatsvinden 

• In januari 2021 is een reeds gehuurd gebouw aangekocht, dat verbouwd 

gaat worden tot het nieuwe Activiteiten-Centrum. In de zomer van 2023 zullen de 

eerste activiteiten en faciliteiten verhuizen van het oude naar het nieuwe 

Activiteiten-Centrum. Dit zijn naar verwachting de kerkelijke activiteiten, de 

douches, de wasserette, de centrale keuken en het kledingmagazijn. De rest zal 

z.s.m. daarna volgen, waarna de huur van het oude Activiteiten-Centrum zal 

worden opgezegd. 

• Het leidinggevende zendingsechtpaar woont in een eigen woning, waarin ook 

het kantoor is gevestigd van waaruit veel activiteiten worden aangestuurd.  

 

Doelstellingen Stichting Albania Support 

Doelstelling 1) 

Het bevorderen van het materiële en geestelijke welzijn van het Albanese volk en 

het verbeteren van hun levensomstandigheden vanuit een Christelijke levensvisie 

en zonder onderscheid te maken tussen ras of geloof. De Stg Albania Support is 

actief in zowel Albanië als Nederland en verzendt vanuit Nederland naar Albanië 

o.a. (kinder-) kleding, huisraad, schoolmateriaal en medisch materiaal. Ter 

bevordering van de lokale economie streeft De Stg ernaar om de meeste goederen 

in Albanië aan te kopen en dan zo mogelijk ook nog in de regio in en rond Erseke.   

In Albanië wordt samengewerkt met lokale kerken, lokale hulpverleners en lokale 

overheden om juist die mensen te bereiken, die de hulp het hardste nodig hebben. 

In het magazijn van het Activiteiten-Centrum in Erseke worden de hulpgoederen 

opgeslagen om van daaruit te worden gedistribueerd . 
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Doelstelling 2) 

Het versterken van de lokale kerken en daarmee het geestelijk en algeheel welzijn 

van mensen te verbeteren. Materialen zoals bijbel-lectuur, inventaris en 

hulpmiddelen worden of in Nederland verzameld of lokaal ingekocht. Het 

Activiteiten-Centrum in Erseke stelt ruimtes beschikbaar voor diverse (kerkelijke) 

activiteiten van de kerk Nehemia. 

Doelstelling 3)  

Het Activiteiten-Centrum in Erseke verder renoveren en plannen uitwerken met als 

doel om op termijn het centrum nog intensiever in te zetten als centrale plaats voor 

alle activiteiten. 

Doelstelling 4) 

Het bevorderen en stimuleren van (speciaal) onderwijs of/en het aanleren van 

vakbekwaamheden. In het Activiteiten-Centrum komen ruimtes voor bijles, 

naailessen of computerlessen en taallessen, zoals Albanees en Engels. 

Doelstelling 5) 

Kinderen die opgroeien in armoede of in complexe gezinssituaties ondersteunen in 

hun ontwikkeling. Mensen vanuit o.a. Nederland kunnen door een kind in Albanië te 

sponsoren mede zorg dragen voor het welzijn van hun sponsorkind en zijn/haar 

familie. Onderwijs (materialen), kleding en schoeisel, gezondheidszorg en 

jeugdbescherming zijn daarbij belangrijke speerpunten. Indien een kind in een 

risicovolle situatie woont en leeft of slachtoffer dreigt te worden van human traffic 

of misbruik, zal lokaal samen worden gewerkt met de overheid, om deze dreiging 

voor een gezonde ontwikkeling van het betreffende kind op te heffen. 

Doelstelling 6) 

Het ontwikkelen van Agri-Cultuur activiteiten. Enerzijds is dit plan erop gericht om 

mensen aan werk te helpen en anderzijds de zelfredzaamheid van de mensen op 

het platteland, met beschikbare maar ongebruikt land te vergroten. Waar mogelijk 

willen we nu ongebruikte landerijen opnieuw gaan gebruiken voor landbouw en of 

veeteelt. Ook het stimuleren van het houden van bijen voor de honing, bomen voor 

fruit en het verbouwen van groenten kan zelfredzaamheid vergroten. 

Doelstelling 7) 

Draagvlak versterken onder de Nederlandse (en buitenlandse) achterban, zoals 

kerken, particulieren en (hulpverlenings-) organisaties. 
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Activiteiten om deze doelstellingen te bereiken 

Activiteiten voor doelstelling 1:  

Activiteiten ondernemen die erop gericht zijn het welzijn van de kansarmen en 

allerarmsten te verbeteren. In samenwerking met een lokaal team en met behulp 

van een eigen onderzoek vaststellen welke hulp aan wie geboden moet worden. 

Samen met andere organisaties en particuliere initiatieven verzamelen we 

materialen in Nederland en versturen wij die ter ondersteuning van het werk in 

Albanië. 

Activiteiten voor doelstelling 2:  

Ondersteuning van lokale kerken die, naast het geestelijke welzijn van de 

bezoekers, ook oog hebben voor de medemens en activiteiten organiseren met als 

doel de allerarmsten te ondersteunen. We zijn actief betrokken bij de (her-) 

organisatie van de kerken en zoeken financiële ondersteuning voor o.a. Bijbels en 

lesmateriaal, inventaris en hulpmiddelen. 

Activiteiten voor doelstelling 3:  

Albania Support beheert het Activiteiten-Centrum in Erseke. Naast de 

kerkactiviteiten en opslagruimte kunnen er in de toekomstige lokalen lessen worden 

gehouden. Er is een kledingmagazijn, er zijn sanitaire voorzieningen, een (leer-) 

werkplaats en een wasserette. 

Activiteiten voor doelstelling 4: 

Met behulp van Albanese leraren geven we (bij-) scholing en hulp bij het 

ontwikkelen van vaardigheden die jongeren kunnen ondersteunen in het (leren) 

voorzien in eigen onderhoud. Volwassenen kunnen bijlessen volgen in o.a. 

Albanees-Engels, computer -en naailessen. 

Activiteiten voor doelstelling 5:  

Albania Support zoekt samen met vrijwilligers naar meer financiële sponsors, vanuit 

o.a. Nedreland, voor een kind, een oudere of een gezin in Albanië.  Het team in 

Albanië bezoekt regelmatig deze mensen in de provincie Kolonje en inventariseert 

welke hulp die gezinnen / kinderen nodig hebben. Waar nodig en naar inschatting 

van dit team, zal er overleg worden gevoerd met lokale overheden als veiligheid 

en/of ontwikkeling in geding is. Materialen zoals kleding en schoeisel zijn altijd 

voorradig in het kledingmagazijn in het Activiteiten-Centrum in Erseke. Voedsel en 

stookhout worden lokaal ingekocht. 
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Activiteiten voor doelstelling 6:  

Agri-Activiteiten. Een eerste proefproject in 2019 met aardappels, mais, bomen en 

speciaal gras om hooibalen te maken is positief verlopen. Drie boeren in 3 

verschillende dorpen deden mee aan dit project. Op basis van verzamelde 

gegevens uit het proefproject is het streven deze activiteiten verder uit te bouwen. 

Met name mensen in de dorpen hebben vaak stukken land die ze niet kunnen 

gebruiken aangezien de financiering ontbreekt. Vanuit de stichting hebben we een 

werkgroep met Albanezen opgezet die uitzoeken welke boeren beschikbaar land 

hebben en mee willen doen. Met deelnemende boeren wordt een contract 

afgesloten om de afspraken vast te leggen. In 2022 gaan we uitzoeken of, en zo ja 

welke uitbreidingen mogelijk zijn, zoals het houden van bijen, planten van 

fruitbomen, kweken van groente etc. 

Activiteiten voor doelstelling 7: 

Stimuleren en uitbreiden van fondswerving en ondersteunende initiatieven in 

Nederland. Regelmatig wordt de achterban geïnformeerd over de activiteiten van de 

Stichting. Dit gebeurt door middel van het uitgeven van een nieuwsbrief, het 

publiceren an artikelen op de website en door gebruik te maken van andere media 

kanalen. We geven op verzoek voorlichtingsbijeenkomsten en presentaties aan 

kerken, scholen en verenigingen. Om projecten te kunnen opzetten en uitvoeren 

zoeken we ondersteuning bij kerken, organisaties en fondsen. 

Activiteiten-Centrum 

Het huidige Activiteiten-Centrum van de stichting Albania Support is gevestigd nabij 

het centrum van Erseke. Op de begane grond zijn ruimtes voor de kerkelijke 

activiteiten van de kerk Nehemia en is er een kantoor. In het souterrain is een 

keuken, een eetzaal, een ruimte met wasmachines en sanitaire ruimtes. In de 2e 

helft van 2023 zullen wat ruimtes verhuizen naar het nieuwe Activiteiten-Centrum.  

Woonhuis en werkplaats/opslag 

Het zendings-echtpaar woont in een eigen woning, waar tevens het kantoor van 

Stichting Albania Support is gevestigd. Een erbij gehuurd magazijn doet dienst als 

opslagruimte voor kleding en andere hulpgoederen.  
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Coördinatie van de activiteiten in Albanië 

De Stichting Albania Support wordt op hoofdlijnen geleid door een bestuur in 

Nederland. Alle uitvoerende activiteiten en evaluaties van het werk van de stichting 

worden georganiseerd en gecoördineerd door het zendingsechtpaar in 

samenwerking met het Albanese team. Zodra de nieuw op te richten Albanese 

stichting Albania Support een feit is, zal het bestuur hiervan verantwoording 

schuldig zijn aan het bestuur van de Nederlandse Stichting Albania Support.  

Waar dit mogelijk is zal worden samengewerkt met lokale overheden, aangevuld 

met vrijwilligers of werkgroepen vanuit o.a. Nederland.  

Het zendingsechtpaar onderhoudt de contacten met de besturen van de 

Nederlandse en de Albanese Stichting Albania Support en met de donateurs, kerken 

en andere organisaties die de Nederlandse Stichting ondersteunen. Samen met het 

bestuur van de toekomstige Albanese stichting rapporteren zij over de voortgang 

van de activiteiten in Albanië. 

Financieel beleid 

Het financieel beleid is er op gericht om zo veel mogelijk continuïteit te bieden aan 

het werk in Albanië. Hierbij wordt er naar gestreefd om de overheadkosten zo laag 

mogelijk te houden en alleen voor de noodzakelijke uitgaven gelden aan de 

verworven fondsen te onttrekken. Gestreefd zal worden om de overhead-kosten 

van de stichting niet hoger te laten zijn dan 15% van de verworven fondsen. 

De bestuursleden en andere vrijwilligers van de Nederlandse stichting Albania 

Support krijgen geen vergoeding voor hun activiteiten en onkosten. Reiskosten  

i.v.m. bijvoorbeeld werkbezoeken, vergaderingen en overige bijeenkomsten komen 

dus geheel voor eigen rekening. 

Het zendingsechtpaar, dat de Nederlandse stichting Albania Support in Albanië 

vertegenwoordigt, woont in een eigen huis met kantoor en is voor het eigen 

onderhoud financieel onafhankelijk van deze stichting. Het echtpaar ontvangt geen 

financiële vergoeding voor haar werkzaamheden voor de stichting, maar  werk 

gerelateerde onkosten komen wel voor vergoeding in aanmerking. 

Van alle financiële transacties zal nauwkeurig verslag worden gedaan en ook zal 

door het zendingsechtpaar geregistreerd worden welke gelden zijn ontvangen en 

waaraan deze zijn besteed. Het zendingsechtpaar zal jaarlijks vòòr 1 juli 

verantwoording afleggen aan het bestuur van de Nederlandse Stichting Albania 

Support met een financieel jaarverslag, dat ook elk jaar na 1 juli beschikbaar zal 

zijn op de website van deze stichting. 


