
 

 
 
 
Jaarverslag 2018 
 
Het jaar 2018 is voor onze stichting een prachtig jaar geweest. We zagen het werk sterk groeien, 
evenals het aantal betrokken mensen. Bijzonder blijft het dat Kosovo zo dichtbij ligt dat je er 
gemakkelijk heen reist. Hoogtepunt was ongetwijfeld het bezoek van jeugdgroep Explore, van de 
PKN-kerk in Houten: met 32 tieners en 8 begeleiders waren zij tot een grote zegen in Gjakova. Maar 
ook Christiaan had weer een succesvolle sponsorrit waarmee we voor veel mensen tot zegen konden 
zijn. We konden 4 kinderkampen, 2 tienerkampen en 2 kampen voor betrokken moeders organiseren 
in de bergen van Rugova. Als we dat optellen bij het uitdelen va hout en meel, het bouwen van een 
huisje, het voorzien in Engelse les voor tieners en de steun die we voor Nore en Metush konden zijn 
bij de wekelijkse kindergroepen dan kan je alleen maar dankbaar zijn voor de groei van dit mooie 
werk. Alle sponsors en giftgevers willen we hartelijk danken voor hun financiële en morele steun.  
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Houtenreis zomer 2018 
Na een uitgebreide voorbereiding mochten we 
in de zomer van 2018 een groep van 32 tieners 
en 8 begeleiders in Gjakova ontvangen voor 10 
dagen. Er is in die tijd ongelooflijk veel gedaan: 
zo zijn er twee daken gebouwd in het dorp 
Janosz, hebben 130 gezinnen meel en olie 
gekregen, zijn er 3 grote kinder/tienerdagen 
georganiseerd in Janosz, Demjan en Gjakova 
en zijn kinderen uit Gjakova en omliggende 
dorpen mee uitgenodigd te zwemmen. Voor 
de tieners werd een grote sportdag georganiseerd waar wel 50 tieners aan meededen. Op 
alle dagen was er brood en drinken voor alle aanwezigen. Ook de lokale bakker en de lokale 
winkel waar vele honderden flessen water gekocht zijn waren blij met onze komst! De 
verantwoordelijkheid voelde zwaar, maar we voelden ons gesterkt door de tekst van psalm 
105 vers 4: “Vraagt naar de Here en Zijn sterkte, zoekt zijn aangezicht bestendig”. Hij heeft 
Zijn sterkte gegeven. De groep was 40 man groot. Alle dagen rond de 35 graden. Niemand 
van de groep is ziek geweest geen diaree of koorts en geen incidenten. We zijn dankbaar 
hiervoor en ook complimenten aan de tieners en zeker ook de meegereisde leiders.  
 



 

Christiaan ‘rolt’  
Ook in 2018 heeft Christiaan Mensinga weer een sponsorrit ‘gerold’ voor 
de weduwen en wezen en allerarmsten in Kosovo. De rit ging van 
Haarlem naar Groningen over 225 km. In totaal haalde hij daarmee € 
6500,- op. Eind augustus reisde hij zelf naar Gjakova om de hulp uit te 
delen samen met Bram Oosterwijk aan de allerarmsten. Ook konden we 
met deze opbrengst een mooie bijdrage leveren aan de kinderkampen 
van Nore en Metush.  
 
 
 
 
Een nieuw huis voor Aferdite en haar gezin 
Na een succesvolle inzamelactie konden we in 2018 een huis 
bouwen voor Aferdita en haar gezin. Ze woonde met haar 
man en 7 kinderen in een zelf gebouwd krot dat haar man 
Afrim van schroot hout en metaal in elkaar had gezet: zonder 
water en zonder toilet. Het tochtte van alle kanten en we 
vreesden dat ze de winter niet door zou komen. Op deze 
video zijn haar eerdere omstandigheden goed te zien. Hoe 
anders is het nu geworden. https://youtu.be/ZiOxhm9XG54 
 
 
 
Nore en  Metush Kaja 
We zijn als stichting Chaim nauw betrokken bij het bijzondere werk van Nore en Metush 
Kaja. Elke week organiseren zij verschillende kinderclubs in en rond Gjakova en bereiken zo 
tientallen gezinnen. Inmiddels is uit het werk ook een wekelijkse bijeenkomst voor moeders 
ontstaan, wat binnen de Kosovaarse cultuur heel bijzonder is. Vrouwen komen nauwelijks 
het huis uit en nu hebben ze gelegenheid om met elkaar bij te praten. Gevolg is dat ze zich 
ook voor de verschillende kampen zijn gaan inzetten in de keuken. Dat is een grote steun. 
Nore en Metush draaien ook eens per week een tienergroep waar circa 20 tieners komen. Ze 
hebben onze steun zowel financieel, moreel als geestelijk hard nodig.  
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Kampen midden in de natuur van Rugova    
Een bijzonder verhaal vormen de kampen die we in het 
natuurgebied van Rugova konden houden. We waren van 
harte welkom bij Besnik en Fiti, een Kosovaars echtpaar dat 
na succesvolle restaurants in Brussel en Kopenhagen, zich op 
een stuk familiegrond in Rugova gevestigd heeft. Zij waren zo 
enthousiast over de kinderen en de kampen dat ze hun 
terrein gratis beschikbaar hebben gesteld voor al onze 
kampen: kinderen, tieners en moeders. Sterker nog: ze 
helpen met veel enthousiasme en bakken dagelijks vers brood 
en pizza’s! Wat een zegen voor de kinderen en voor ons werk! 
 
 
 
Houtactie 
Gelukkig was het dit jaar minder strenge winter maar toch 
hebben we vele tientallen gezinnen kunnen helpen met 
hout. Zowel voor verwarming als voor het koken is hout 
onontbeerlijk, maar voor veel gezinnen ook onbetaalbaar. 
Hout kost 50 euro per m3 inclusief transport en klein zagen.  
 
 
 
 
  



 

Bajram Curri 
Voor het werk in Bajram Curri in Noord Albanie is Astrit Kumnova heel 
belangrijk. Wij ondersteunen hem als stichting om vooral contact te 
houden met een groep van enthousiaste tieners. Wekelijks bezoekt en 
onderwijst Astrit hen en zij komen ook regelmatig naar Gjakova. Ook de 
groep uit Houten heeft Bajram Curri bezocht en daar samen opgetrokken 
met de jongeren. Ook zijn een twintigtal voedselpakketten aan de 
allerarmsten uitgedeeld. We willen kijken of het mogelijk is een eigen 
ruimte voor de tieners in Bajram Curri te gaan huren voor hun 
bijeenkomsten.  
 
 
 
 
Educatie 

We hebben ook in 2018 weer enkele tieners, die de tienergroepen 
bezoeken, kunnen ondersteunen bij het verkrijgen van onderwijs. Zo 
hebben 4 meiden Engelse les gekregen en 1 Duitse les. Ook heeft één 
jongen op kosten van Chaim zijn rijbewijs kunnen halen.  
-  
Het Chaim bestuur wil graag alle mensen bedanken die het werk 
van Chaim in 2018 hebben ondersteund. 
 
 


