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In deze nieuwsbrief wordt een update gegeven van wat lopende en afgeronde projecten. 
 

Reisverslag van Bram 
Diverse bestuursleden en leden van de werkgroep zijn in de afgelopen maanden een periode in Kosovo 
geweest. Bram kon niet langer wachten en ging dan ook als eerste, hij deelt zijn ervaringen met ons. 
 
“Op 9 juni was het dan eindelijk zover; de reis naar Kosovo kan beginnen. Het is sinds 19 februari 2020 
geleden. Het plan was dat ik samen met Arco & Maaike zou reizen maar i.v.m. corona ging dat feest niet 
door.  
In mijn tijd in Gjakovë heb ik veel tijd doorgebracht met Metush & Nora. We dronken dagelijks samen een 
paar uur koffie en hebben ontzettend bijgekletst. We hebben het gehad over dagelijkse beslommeringen 
maar ook over de Bijbel, Gods liefde voor ons en de kracht van Gods beloften. Het waren heerlijke tijden 
voor ons alle drie. In Kosovo is 98% van de bevolking moslim. Voor Metush & Nora is het een verademing 
om met mede-gelovigen dat kunnen praten over alle mooie dingen in Gods Woord. 
Op een dag schoven Janine, haar man en kinderen aan. [Eén van hun kinderen is het meisje Jora. Begin 2021 
hebben we actie gevoerd om geld in te zamelen voor de behandeling van haar ziekte. Jora had namelijk de 
diagnose leukemie gekregen.] Janine vertelde dat Jora op een dag in het ziekenhuis zei: ”God heeft mij 
verteld dat ik gezond word dus je hoeft niet meer te huilen mama.” Nadat ik alweer terug in Nederland was, 
moest Jora voor controle naar het ziekenhuis in Pristina. De uitslag was dat de leukemie verdwenen was en 
ze alleen nog nabehandelingen moest ondergaan! 
Na 9 dagen in Kosovo te zijn geweest kwam ik moe en voldaan weer thuis. Ik heb ervan genoten; 16 
maanden zonder Kosovo is erg lang voor mij.” 
 
Ook Arjan (ons nieuwste bestuurslid) is in Kosovo geweest en schrijft hierover. 
“Ik ben samen met mijn dochter Sanne geweest, en we hebben een hele bijzondere tijd gehad van vrijdag 
16 - woensdag 21 juli. Ik wil een aantal highlights van onze tijd benoemen. 
We hebben veel tijd met Metush & Nora doorgebracht. Met hun gezin gaat het op dit moment goed. Ze 
hebben wel meerdere keren aangegeven dat ze een zware tijd achter de rug hebben i.v.m. corona, 
beperkingen, Jora, wateroverlast, zware winter enzovoort. Deelden vol enthousiasme hun ervaringen over 
het gehouden zomerkamp. Dit jaar hebben ze één zomerkamp kunnen doen en verder wat dagkampen. 
Het was een gezegend kamp en de kinderen waren extra gelukkig na de lockdown. Kinderen hadden veel 
aandacht voor het Woord van God en gingen respectvol met elkaar om.  
We hebben goede gesprekken gehad over 
geloof en kerk en hun zorgen om meiden die 
christen geworden zijn en toch een relatie 
hebben met een moslimse jongen. De meiden 
zien ze vervolgens niet meer omdat ze niets 
meer lijken te mogen. Daarnaast nog 
gesproken over de huisgemeente die Metush 
wil starten bij hen thuis. We hebben samen 
gebeden en God aanbeden met muziek en 
zang. Wat een bijzondere mensen… 
Ook hebben we Blendi (zoon van Metush & 
Nora) ontmoeten en hebben een 
basketbaltraining bezocht. Wat een passie en 
enthousiasme en zoveel kids, erg leuk. Mooi 
dat hij daar zijn passie in kwijt kan, de kids 
gezien worden, en ook worden opgehaald van 
huis, erg mooie activiteit volgens mij 2 keer per 
week.  



  
Verder heb ik Astritt ontmoet, hij 
heeft veel verteld over de situatie in 
Bajram Curri. Hij heeft daar 12 
gezinnen die hij iedere maand een 
boodschappenpakket geeft. Hij doet 
dit in samenspraak met de pastoor 
daar. Samen bedenken ze welke 
gezinnen hulp kunnen gebruiken en 
wie dat doet zodat er geen mensen 
dubbel worden bezocht. Metush en 
ik samen met Lendi en Sanne hebben 
6 van deze gezinnen bezocht. Stuk 
voor stuk heel heftige situaties. Voor 
ons allemaal emotioneel uitputtend 
om die mensen te bezoeken en 
zoveel hulpaanvragen te krijgen.  
Het is indrukwekkend om tijdens 
deze korte trip weer met Metush, 
Nora, Astritt, Blendi en jongeren op 
te trekken. We zijn opnieuw 
bemoedigd door hun geloof, hun 
vertrouwen en hun gastvrijheid. 

 

Sponsorrit Christiaan 
In juli-augustus heeft Christiaan zijn 21e sponsorrit gerold. Wij zijn erg dankbaar voor zijn inzet en blij met 
het resultaat. Hier volgt een korte terugblik van hemzelf.   
 
“Op zaterdag 21 augustus ben ik begonnen met mijn 
21e sponsorrit. Gedurende deze sponsorrit ben ik in 10 
etappes van Amsterdam naar Brussel gereden. Deze rit 
was uiteindelijk 363 kilometer lang en hiermee heb ik 
€5.424,83 opgehaald voor de mensen in Kosovo.  
Tijdens deze rit heb ik mooie ontmoetingen en 
gesprekken gehad. Zo kwam ik tijdens mijn 4e etappe 
bij de molens van Kinderdijk een groepje mensen tegen 
die met elkaar stonden te praten. Ik reed er rustig 
omheen en direct kwam er een man uit dat groepje 
naar mij toe met de vraag of ik Arco de Visser kende. Ja 
die kende ik wel, antwoordde ik hem. Hij vertelde dat 
hij zijn zwager was en nodigde mij gelijk uit om wat bij 
hem en zijn gezin te komen drinken.  
Ook mijn laatste etappe was bijzonder, naast het feit 
dat het de warmste dag van het jaar was… Ik reed op 
een duur namelijk langs een schoolklas die buiten een 
spel aan het spelen waren en toen ze mij aan zagen 
komen, maakten ze gelijk een erehaag en gaven een 
groot applaus. Toen ik uiteindelijk aan het einde bij het 
Europees Parlement aankwam stond 
Europarlementariër Peter van Dalen samen met wat 
collega’s mij op te wachten. Als verrassing waren mijn 
moeder en broer ook naar de finish gekomen.” 
 



Opmerking: Christiaan heeft zijn 2021 rit nog maar net afgerond en hij is nu alweer bezig met zijn sponsorrit 
voor 2021. De route is bepaald, de folder wordt gemaakt en gastgezinnen worden benaderd. In de volgende 
nieuwsbrief wordt de route bekendgemaakt en zal ook een oproep klinken voor welke plek hij nog een 
gastgezin zoekt.  
 

Afgeronde en aankomende acties 
Door tussenkomst van corona hebben we de afgelopen 1,5 jaar minder acties op kunnen zetten dan gewild 
en op de planning stond. Zo kon bijvoorbeeld de Obstacle Run 4 Others niet doorgaan. We zijn blij dat 
ondanks de vertraging de sponsorrit van Christiaan wel doorgang kon hebben. Inmiddels hebben een aantal 
leden alweer actie ondernomen en staan er weer acties op de planning. 

 
Op zaterdag 25 september vond er een rommelroute 
plaats in Serooskerke (W). Twee leden van de 
werkgroep hadden bedacht om luxe broodjes 
hamburger en kipsaté geserveerd met Zeeuws 
stokbrood te verkopen. De hamburgers en de kipsaté 
werden bereid op een kamado. Het was een groot 
succes want na een paar uur was alles uitverkocht. Er 
zijn ruim 75 broodjes hamburger en 50 stuks kipsaté 
over de ‘toonbank’ gegaan. Ze hebben hiermee ca. 
€500 opgebracht. Bedankt voor jullie inzet. 
 
Op 19 en 20 november vinden er huiskamerdiners 
plaats bij Arco & Maaike. Er wordt een vijfgangendiner 
bereid voor circa 20 personen per avond met keuze uit 
vis, vlees en vegetarisch. Andere leden van het Chaïm-
team helpen hen bij het bereiden, serveren en weer 
opruimen. Vanwege het vroege succes: de avonden 
waren binnen twee dagen volgeboekt, zal dit in alle 
waarschijnlijkheid ieder kwartaal worden herhaald. De 
opbrengst hiervan is 100% voor Stichting Chaïm. Heel 
veel succes en we horen graag hoe het gegaan is! 
 

 
We danken u voor uw bijdrage, uw gebed in de afgelopen tijd. Ook in de komende maanden hopen we op 
uw steun, op uw acties, op uw gebed te mogen rekenen, zodat het mooie werk dat we in Kosovo steunen 
kan worden voortgezet. 
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