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Stichting Chaïm 

 

1. Gegevens van de Stichting: 

Stichting Chaïm is opgericht op 22 september 1999 in Oostkapelle, adres:  

Lepelstraat 18, 4254KK Vrouwenpolder. Stichting Chaïm is ingeschreven bij de KvK te 

Middelburg onder nr. 22044399 en door de belastingdienst erkend als ANBI. 

 

2. Contactpersoon: 

Maaike de Visser ( voorzitter )  Postadres: Lepelstraat 18, 4254KK Vrouwenpolder  

Telefoon: 0118-581124    Website: www.chaim.cc  e-mail: info@chaim.cc  

Bankrekening: NL91ABNA054.31.20.546 

 

3. Doelstelling van de Stichting: 

Stichting Chaïm heeft tot doel om, geïnspireerd door de liefde van Jezus, hoop en hulp te 

brengen aan de armen en kwetsbaren in Kosovo.  

De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door het aanknopen en onderhouden van 

persoonlijke relaties met mensen, deze mensen toe te rusten om via hen gerichte hulp en 

ondersteuning te bieden aan de allerarmsten. De hulp kan bestaan uit onderwijs, 

bouwprojecten, noodhulp, kinderactiviteiten, sociale activiteiten en sport en spel.  De 

stichting wil de persoonlijike relaties met mensen te plaatse bevorderen en goede contacten 

met lokale kerkgemeenschappen onderhouden. 

 



4. Werkterrein: Kosovo (Gjakova) 

4.1 Algemeen 

Stichting Chaïm is op 22 september 1999 opgericht door Jaap van ’t Veer (overleden oktober 

2016). Gedurende de Joegoslavische oorlog, begin jaren negentig van de vorige eeuw, trok 

hij naar Kosovo en Albanie om de Albanese bevolking te bemoedigen. Hij maakte er vele 

vrienden en zag ook de armoede en de verwoestende effecten van de oorlog. Juist in het 

zuidwestelijk deel van Kosovo, waar het stadje Gjakova ligt, is door de oorlog veel verwoest. 

De Albanese bevolking van Kosovo vluchtte via Gjakova naar Albanie. De industrie is 

verwoest en nooit meer opgebouwd. In totaal zijn 1700 mannen uit de stad in de oorlog om 

het leven gebracht door etnishe zuiveringen. Vele weduwen en wezen bleven na de oorlog 

achter in deze verwoeste stad. Er heerst grote armoede en de economische vooruitzichten 

zijn, mede door corruptie, slecht. In zijn verdere leven zou hij zich, gedreven door de liefde 

van Christus, blijven inzetten voor het verbeteren van de levensomstandigheden in Gjakova 

en Noord Albanië. 

 

Figuur 1: Albanie/ Kosovo 
 

 

4.2 Kosovo 

Het land 
Kosovo is de jongste staat van Europa en bevindt zich op het Balkanschiereiland. Het grenst 

aan Montenegro, Albanië, Macedonië en aan Servië. De hoofdstad is Pristina, dat tevens het 

economisch en cultureel centrum is. Kosovo heeft volgens de volkstelling van 2011 een 

bevolking van 1.733.872 inwoners, die voor ongeveer 92% uit etnische Albanezen, 5,3% uit 

Serviërs en 2,7% uit andere minderheden bestaat. Volgens Servië en veel andere landen is 

Kosovo onderdeel van Servië onder de naam Autonome Provincie Kosovo en Metohija. Eind 

jaren 90 brak een oorlog uit in Kosovo en werd het Servische leger beschuldigd van 

genocide. De Navo greep in met bombardementen. Sinds juni 1999 is Kosovo de facto 

onafhankelijk en heeft Servië in de praktijk geen gezag in Kosovo. Kosovo werd sinds juni 

1999 op basis van VN-resolutie 1244 bestuurd door de VN-missie UNMIK. Op 17 februari 

2008 riep de Albanese meerderheid eenzijdig de onafhankelijkheid uit van de Republiek 

Kosovo.  Deze onafhankelijkheid wordt voorlopig door 108 van de 193 leden van de 

Verenigde Naties erkend. Op 15 juni 2008 werd in Kosovo een nieuwe grondwet van kracht. 



De Republiek Kosovo kreeg daarmee  formeel de leiding over het eigen land, na negen jaar 

van VN-bestuur. Op 22 juli 2010 oordeelde het Internationaal Gerechtshof dat de eenzijdige 

onafhankelijkheidsverklaring niet in strijd is met het volkenrecht 

 
Probleemomschrijving 
In 1999 is Kosovo verscheurd door een oorlog waarbij bijna een miljoen mensen op de vlucht 

sloegen en vele duizenden (burger)slachtoffers zijn gevallen. In het gebied Gjakova in het 

zuiden van Kosovo zijn met name veel mannen vermoord, daarbij vrouw en kleine kinderen 

achterlatend. In de meeste gevallen waren ook hun huizen en bron van inkomsten vernietigd. 

Stichting Chaim is actief in Kosovo sinds juli 2000. Tijdens de oorlog heeft de Nato onder 

ander ook alle fabriken gebombadeerd om er zeker van te zijn dat het Servische leger niet 

zou kunnen schuilen in de fabrieken. Speciaal in de regio van de stad Gjakova zijn alle 

fabrieken plat gegooid, met als gevolg armoede en een werkeloosheidspercentage van 70 % 

in deze regio en dus armoede. In de regio rond Gjakova zijn veel weduwen en wezen door 

de oorlog.  

 

 

 



5. Visie 

 

Ondersteunen vanuit persoonlijke relaties  

Structurele ondersteuning en opbouw van mensen kan uiteindelijk vooral vanuit betrouwbare 

mensen ter plaatse, lokale organisaties en kerkelijke gemeenschappen worden geboden. 

Onze visie is om deze mensen en organisaties te ondersteunen in hun werk en door met hen 

samen te werken mensen in nood te helpen.  

Een lokaal team 

Dit doen we in de praktijk met lokale veldwerkers, Metush en Nora Kaja en hun gezin. Zij 

kennen de mensen persoonlijk en hun noden. Zij onderhouden vriendschaprelaties met tal 

van gezinnen en runnen verschillende kinderclubs in Gjakova en omgeving. Onder toezicht 

van onze lokale werkers is de basketbalclub Jeta ontstaan waar wekelijks tientallen kinderen 

uit de armste gezinnen komen sporten onder semi-professionele begeleiding. Voor de 

uitvoering van meerjarige structurele projecten is een lokale zusterorganisatie opgericht 

(NGO) met een lokaal bestuur, die zelfstandig en onafhankelijk functioneert.   

 

6. Activiteiten van de Stichting 

Als stichting dragen we (structurele) hulpprojecten aan voor financiële ondersteuning door 

mensen of kerkgemeenschappen in Nederland en dragen we zorg voor de goede uitvoering 

ervan. Samen zorgen deze projecten voor een verbetering van de leefsituatie van 

hulpbehoevende mensen in Kosovo. Het gaat nadrukkelijk niet alleen om noodhulp maar 

juist ook om opbouw. 

Onze activiteiten doen we in nauwe samenwerking met lokale organisaties en kerken. We 

stellen per kwartaal een begroting op waarin activiteiten concreet worden benoemd. Het 

bestuur beslist over de uitvoering ervan afhankelijk van de financieel beschikbare middelen. 

De activiteiten zijn te groeperen in 4 pijlers.  

 

6.1) Eerste hulp/ naastenliefde 

Hierbij gaat het om het brengen van hoop en verlichten van directe nood van mensen. 

Projecten die wij ontwikkelen in deze pijler betreffen het brengen van voedselpakketten, 

zorgdragen voor stookhout zodat families de winter doorkomen, verlichten van de 

eenzaamheid van ouderen en bezoek aan gevangen.  



 

 

6.2 Kinder- en jeugdwerk 

We richten ons met name ook op kinderen in Gjakova en omliggende dorpen door de 

vorming van wekelijkse kinderclubs te ondersteunen. Liefdevolle aandacht is voor deze 

kinderen, vaak afkomstig uit de allerarmste gezinnen, erg belangrijk. We kunnen op deze 

manier ook praktische hulp geven als kleding en onderwijs. In het jeugdwerk In Gjakova en 

streven we naar goede opbouw van de jongeren tot verantwoordelijke volwassenen die in 

staat zijn samen te werken met anderen, ongeacht ras of herkomst. Dit doen we door 

persoonlijke relaties met tieners en jongeren aan te gaan en hen opbouwende programma’s 

te bieden waarin ze hun talenten leren ontdekken en ontwikkelen. Daarnaast is ruimte om te 

ontspannen en voor persoonlijke gesprekken. Omzien naar deze jongeren is een belangrijk 

doel van ons werk.  

 

 

6.3 educatie en onderwijs/ productiemiddelen  

Het structureel bestrijden van armoede kan door educatie en het beschikbaar stellen van 

productiemiddelen (vee, landbouwwerktuigen, vervoer). We willen financiele middelen 



beschikbaar stellen om mensen op te bouwen en op deze wijze te helpen zelfstandig een 

bestaan op te bouwen.  

 

 

6.4 Basketbalclub ‘Jeta’ 

Basketbal is de nationale sport in Kosovo. Met ondersteuning van Chaim is in de afgelopen 

jaren een gezonde basketbal-club ontstaan. Deze staat onder leiding van een professionele 

trainer die met onze hulp uit een uitzichtloze situatie is geholpen. Nu traint hij me veel 

enthousiasme wekelijks tientallen kinderen. Via de sport zijn waardevolle relaties ontstaan en 

worden kinderen bemoedigd.  

 

ervan. 



 

7  Organisatie 

 

De stichting kent in de huidige situatie een bestuur en een werkgroep. De verschillende 

taken zijn over de verschillende medewerkers verdeeld. De werkgroep komt twee keer per 

jaar bijeen, het bestuur eens per kwartaal. In deze bestuursvergaderingen worden plannen 

ontwikkeld en voorbereid. De penningmeester legt verantwoording af van het gevoerde 

beleid. Van de vergaderingen worden notulen gemaakt. 

Het bestuur bestaat uit de volgende leden: 

Voorzitter      Maaike de Visser  

Secretaris      Maaike de Visser  

Penningmeester    Bas Govers 

Bestuurslid   Arjan Otter 

Bestuurslid   Jennie Wessels  

 

 

Het bestuur wordt ondersteund door de werkgroep bestaande uit een tiental prsonen met 

diverse taken in relatie tot sponsoracties, communicatie of hulpprojecten.  

 

8 . Fondswerving in Nederland: 

Sinds de oprichting van de Stichting Chaïm zijn wij begonnen met het benaderen van 

bedrijven, organisaties en instanties, kerken en individuele personen. Wij willen hiermee de 

Stichting bij een breed publiek bekendheid geven. Onze acties in Nederland richten zich 

zowel op het werven van financiële middelen en giften van vrijwilligers, als ook op het 

verkrijgen van materiële zaken die nodig zijn voor de diverse projecten. Concreet willen we 

ambassadeurs van de stichting benoemen die het werk ondersteunen of vertegenwoordigen 

binnen hun eigen bedrijf of gemeenschap. Voor individuele hulpprojecten willen we vaste 

sponsors werven.  

 

9 Beheer vermogen 
 
Het vermogen van de stichting wordt beheerd door het bestuur. Besluiten over besteding van 
middelen worden door het bestuur genomen. De penningmeester draagt zorg voor de 
verantwoording van de bestede middelen in het financiële jaarrekening. 



10. Bezoldiging bestuurders 
 
Bestuurders ontvangen geen beloning of vacatiegelden, maar alleen onkostenvergoeding op 
declaratiebasis. Zij verrichten hun werkzaamheden op vrijwillige basis.  
 
 

Oostkapelle, 2 aug 2022 

 

 

 

 

 

 


