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Introductie
Albanië is een land met 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 een menswaardig bestaan te leiden of zich vanuit een
uitzichtloze en hopeloze situatie te ontworstelen naar een beter leven.
Vanaf 2013 zijn er door Johan en Zwanie Duizendstra programma’s ontwikkeld om hulp te verlenen
aan mensen in Zuid-Oost Albanië. Vanwege groeiende activiteiten is in oktober 2018 Stichting
Albania Support opgericht.
In Albanië is een stichting in voorbereiding/oprichting om het werk ter plaatse te kunnen
coördineren en uitvoeren. De naam van deze stichting wordt “Mbështetje për Shqiptarët”, dit
betekent “Hulp aan Albanezen”. Naar verwachting is de Albanese stichting begin 2020 een feit.
Juridisch staan de Nederlandse en Albanese stichtingen los van elkaar. De Nederlandse Stichting
stuurt de Albanese stichting op hoofdlijnen aan. De Albanese stichting en het plaatselijk team onder
leiding van het zendingsechtpaar is verantwoordelijk voor het ontwikkelen, uitvoeren en evalueren
van de activiteiten in Albanië en legt verantwoording af aan stichting Albania Support in Nederland.
In de uitvoering worden de twee stichtingen als één beschouwd tenzij anders aangegeven.
Het activiteiten centrum in Erseke draagt de naam “Qendra Burimi” . In het Nederlands betekent dit
“De Bron”. De Bron als bruisend centrum en centrale plaats vlakbij het centrum van Erseke van
waar uit alle activiteiten in de regio worden gecoördineerd.
In dit beleidsplan staat de strategische richting van de stichting voor 2020 - 2022 beschreven.
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Missie en visie en strategie
Met haar activiteiten beoogt de stichting het volgende:
 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 te kunnen innemen in de maatschappij.
 Ondersteuning 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.
 Bevorderen van de acceptatie van de kansarme mensen binnen de samenleving.
Dit uit zich in een positieve respectvolle behandeling van deze doelgroep en opkomen voor
hun belangen,
 Ondersteuning van kinderen, ouderen, alleenstaanden en één ouder gezinnen in Albanië door
middel van diverse hulpverleningsprogramma’s
 Brede steun geven aan lokale initiatieven die erop gericht zijn de levensomstandigheden 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.
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Praktisch betekent dit:
 Plannen ontwikkelen, hulpbronnen en fondsen zoeken om kleding/schoeisel, voedsel en
stookhout aan de eerder genoemde doelgroepen in Albanië te geven.
 Een plan met de naam “Hulp op maat” uitvoeren waarin we heel specifiek hulp kunnen
geven aan mensen. Bijvoorbeeld rolstoelen, brillen of/en aanpassingen ter verbetering van
de leefomstandigheden.
 Hulp bij (acute)medische zaken en gezondheidszorg, waaronder het ondersteunen bij
aanvragen sociale steun van de overheid, dokters- en tandartsbezoeken mogelijk maken,
fondsen zoeken voor medicatie, voorlichting aan zwangere vrouwen, hygiëne etc.
 Agri-Cultuur activiteiten ontwikkelen. Opnieuw in gebruik nemen van beschikbare
landbouwgronden voor aardappelteelt, bonen, mais e.d. Met onze hulp mensen in staat
stellen hun eigen of gehuurde land (opnieuw) te kunnen gaan gebruiken. Op deze manier
worden deze mensen minder afhankelijk van steun van de overheid of van onze stichting.
We onderzoeken de mogelijkheden van het houden van bijen voor de honing, het planten en
onderhouden van fruitbomen en het kweken van vruchten en groenten.
 Materiële ondersteuning bij elkaar brengen in Nederland en deze hulpgoederen naar Albania
(laten) brengen ter ondersteuning van de diverse programma’s.
 De stichting huurt een gebouw vlakbij het centrum van Erseke. In dit gebouw is het
Activiteiten-Centrum gevestigd. Op de eerste verdieping zijn er ruimtes voor de kerkelijke
activiteiten van Nehemia. In het souterrain bevindt zich een keukenruimte, een eetzaal,
doucheruimtes en wasserette en lesruimte(s).
 In een gehuurd magazijn c.q. opslagruimte bevindt zich het kledingmagazijn, een technische
werkplaats en dient tevens als opslagplaats stookhout en andere hulpgoederen.
 Het leidinggevende zendingsechtpaar woont in een gehuurd huis. Hier is tevens het kantoor
gevestigd.

Beleidsplan 2020-2022
Stichting Albania Support
Overmeerseweg 132
1394 BJ Nederhorst den Berg
info@albaniasupport.com

RSIN no: 859237497

6

stichting

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 maar zonder onderscheid te
maken tussen ras of geloof. Albania Support promoot de activiteiten in Albanië en in Nederland en
verzendt vanuit Nederland (kinder-) kleding, huisraad, schoolmateriaal, medisch materiaal, etc. naar
Albanië. De richtlijn is, dat indien mogelijk, het meeste wordt aangekocht in Albanië, met als doel
om naast de specifieke hulp aan mensen een extra stimulans te bieden voor de lokale economie. In
Albanië wordt samengewerkt met lokale kerken, hulpverleners en overheden en lokale Albanezen
om juist die mensen te bereiken die de hulp het meeste nodig hebben. In Albanië worden in het
Activiteiten-Centrum in Erseke en in het magazijn de hulpgoederen opgeslagen en van daaruit
gedistribueerd en de hulp gecoördineerd.
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 aanpassen en plannen uitwerken met als doel het
centrum 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 zijn ruimtes voor bijles, naailessen of computerlessen en taallessen,
zoals Albanees naar 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.
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Doelstelling 6)
Het ontwikkelen van Agri-Cultuur activiteiten. Enerzijds om mensen aan werk te helpen en
anderzijds de zelfredzaamheid van de mensen op het platteland, met beschikbaar maar ongebruikt
land te vergroten. Ongebruikte landerijen opnieuw gaan gebruiken voor landbouw en of veeteelt.
Het houden van bijen voor de honing, bomen voor fruit en het verbouwen van groenten.
In 2019 is een eerste proefproject positief ontvangen.
Doelstelling 7)
Draagvlak versterken onder de Nederlandse (en buitenlandse) achterban, zoals kerken, particulieren
en (hulpverlenings-) organisaties.

Activiteiten om deze doelstellingen te bereiken:
Doelstelling 1:
Activiteiten ondernemen die erop gericht zijn het welzijn van de kansarmen en allerarmsten te
verbeteren. In samenwerking met een lokaal team na onderzoek vaststellen, welke hulp aan wie
geboden moet worden. Samen met andere organisaties en particuliere initiatieven materialen
verzamelen in Nederland en versturen ter ondersteuning van het werk in Albanië.
Doelstelling 2:
Ondersteuning van lokale kerken, die naast het geestelijke welzijn van de mensen, oog hebben voor
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.
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.
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.
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Doelstelling 5:
Albania Support zoekt samen met vrijwilligers naar meer financiële sponsors voor een kind in
Albanië vanuit o.a. Nederland. Het team in Albanië bezoekt regelmatig gezinnen in de provincie
Kolonje en inventariseert welke hulp die gezinnen / kinderen echt of als eerste 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.
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
alle boeren wordt een contract afgesloten om de afspraken vast te leggen. In 2020 gaan we
uitzoeken welke uitbreidingen mogelijk zijn, zoals het houden van bijen, planten van fruitbomen,
kweken van groente etc.
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 van de website en gebruik maken van
andere media kanalen. We geven voorlichtingsbijeenkomsten en presentaties aan kerken, scholen en
verenigingen. Voor projecten zoeken we ondersteuning bij organisaties en fondsen.
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Activiteiten-Centrum
Het 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. Op de beneden verdieping is een keuken, een ruimte met wasmachines en douches,
en een eetzaal.

Woonhuis en werkplaats/opslag
Het zendings-echtpaar woont in een door de stichting gehuurd woonhuis, in dit huis is tevens het
kantoor gevestigd. Een apart gehuurd magazijn doet dienst als kledingmagazijn, (leer-) werkplaats
en opslagruimte.

Coördinatie 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 in Albanië worden
georganiseerd en gecoördineerd door het zendingsechtpaar in samenwerkingen met het Albanese
team. Zodra de nieuw op te richten stichting in Albanië een feit is, is dit bestuur verantwoording
schuldig aan de Nederlandse stichting Albania Support. Waar mogelijk wordt samengewerkt met
lokale overheden, aangevuld door vrijwilligers of werkgroepen vanuit o.a. Nederland.
Het zendingsechtpaar onderhoudt de contacten met het Nederlandse bestuur, de donateurs, kerken
en organisaties. Samen met het Albanese bestuur rapporteren zij over de voortgang van de
activiteiten in Albanië.
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Financieel beleid
Het financieel beleid is er op gericht 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 uit de verworven fondsen te onttrekken. Doelstelling is om de
overheadkosten van de stichting niet hoger te laten zijn dan 15% van de verworven fondsen.
Voor het bestuur en andere vrijwilligers van de stichting Albania Support in Nederland, bestaat geen
vergoeding voor hun activiteiten. Reiskosten voor bijvoorbeeld werkbezoeken, vergaderingen of
bijeenkomsten e.d. komt voor eigen rekening van bestuur en/of vrijwilligers.
Het zendingsechtpaar dat als vertegenwoordigers van stichting Albania Support in Albanië werkt,
woont in een door de stichting gehuurd huis c.q. kantoor en is voor hun eigen onderhoud, door de
steun van hun eigen achterban, financieel onafhankelijk van de Stichting. Het echtpaar ontvangt
geen financiële vergoeding voor hun werkzaamheden voor de stichting. Werk gerelateerde
onkosten worden vergoed.
Van alle financiële transacties zal nauwkeurig verslag worden gedaan. Door het zendingsechtpaar
zal worden geregistreerd welke gelden zijn ontvangen en waaraan deze zijn besteed. Er zal door het
zendingsechtpaar jaarlijks een financieel jaarverslag worden opgesteld en verantwoording worden
afgelegd aan het bestuur van stichting Albania Support.
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