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Bestuur 
In  2020 is het bestuur versterkt met de komst  van Arjan Otter. In 2021 kon hij direct vol aan 
de slag door het plotselinge uitvallen van Bas Govers wegens ziekte. Mede dankzij zijn inzet 
en de inzet van de andere bestuursleden is dit goed opgevangen. Zoals inmiddels 
gebruikelijk is er weer eens per kwartaal een bestuursvergadering geweest. Deze moesten 
door de coronamaatregelen wel digitaal plaatsvinden. In deze vergaderingen wordt altijd het 
kwartaalbudget voor de verschillende doelen vastgesteld, zodat het in één keer kan worden 
overgemaakt. Gelukkig konden we ook twee keer fysiek samenkomen met de werkgroep. 
Een keer op een zaterdag in Houten en in de zomer in Vrouwenpolder met het complete 
bestuur en de werkgroep. Helaas kon Gerda daar wegens ziekte niet bij zijn.  
 
Reizen naar Kosovo weer mogelijk 
Het was bijzonder fijn dat reizen naar Kosovo weer mogelijk was en dat we de mensen ter 
plaatse konden bemoedigen. Dat bleek steeds weer bijzonder welkom en nodig. De corona-
tijd is in Kosovo extra zwaar geweest en veel van onze activiteiten stonden daardoor onder 
druk. In juni is Bram Oosterwijk een week naar Kosovo geweest. Doordat zijn beide 
reisgenoten door corona werden geveld moest hij noodgedwongen toch alleen reizen. Vooral 
voor Nore en Metush was zijn komst na zo’n lange tijd een bemoediging. In juli is Arjan Otter 
samen met zijn dochter Sanne gegaan om de projecten te bezoeken en in augustus zijn 
Maaike en Arco de Visser en Koen en Wendy Wisse 5 dagen op bezoek geweest. Naast het 
bezoeken van de projecten en het bemoedigen van onze medewerkers ter plaatse hebben 
zij ook pastor Femmi  in Pristina opgezocht. Pastor Femmi is een oude bekende van onze 
oprichter Jaap van ’t Veer. Hij is ook een christelijk leider in Kosovo. Hij denkt positief mee 
met Chaim en geeft waardevolle tips. Tot slot zijn in de kerstvakantie Jennie en Klaas Jelle 
nog op bezoek geweest. Zij onderhouden eens per twee weken persoonlijk contact via de 
digitale media met Nore en Metush. Het was dus bijzonder fijn elkaar ook weer fysiek te 
kunnen zien en spreken.  
 

 

Basketbalclub Jeta  

Door de coronamaatregelen kon er in het begin van het 

jaar niet getraind worden. Maar gelukkig konden in de 

loop van het jaar de trainingen worden hervat. En 

meteen waren de kinderen weer present: zo zeer 

hadden ze de trainingen gemist. Drie keer per week 

komen er zo’n 40 kinderen trainen van verschillende 

leeftijden. Bijzonder is dat er ook meisjes mee mogen 

trainen.  Ook een jongen met een verstandelijke 



 

beperking doet gewoon mee. Het tekent de positieve sfeer die er in de 

club hangt. Blendi Kaja heeft inmiddels ook enkele vrienden gevonden 

die de trainingen mee kunnen geven, zodat er in verschillende groepen 

kan worden getraind. Er is voor de meest getalenteerde groep zelfs sprake om 

mogelijk wedstrijden te gaan spelen! Met de Chaim-bus worden de spelers ook thuis 

opgehaald als het nodig is. Het een feest om te zien hoe belangrijk het is voor de 

kinderen om even aan de dagelijkse sleur te kunnen ontsnappen en samen  te 

kunnen sporten in een positieve en opbouwende sfeer.  

 

 

Kinder- en jeugdwerk 

De coronatijd is ook van grote invloed geweest op het 

kinder- en jeugdwerk. Door maatregelen van de overheid 

konden er minder kinderen samen komen, maar het was 

ook te merken dat ouders bezorgd waren dat de kinderen 

het virus mee naar huis zouden nemen en dat ze daarom 

de kinderen uit voorzorg thuis hielden. Desondanks konden 

Nore en Metush elke week op donderdag en vrijdag een 

goed nieuwsclub in de omliggende dorpen Damjan, en 

Janos waar zo’n 30 kinderen op afkomen. Ook de gezinnen 

van de kinderen, waarvan de ouders regelmatig om hulp vragen omdat ze het juist in 

de coronatijd extra zwaar hadden,zijn  met praktische hulp ondersteund (voedsel, 

vervoer, financieel). Op zaterdagavond is elke week jongeren-bijeenkomst waar een 

kleine 20 jongeren op af komen. In de zomer konden de kinderkampen in de 

vertrouwde vorm niet doorgaan doordat overnachten met de coronamaatregelen  

niet was toegestaan. Daarvoor in de plaats zijn in de zomer dagkampen 

georganiseerd in Peja en in de omliggende dorpen. Al met al mogen we dankbaar 

zijn voor wat we toch hebben kunnen doen in deze zware tijd. We merken dat het 

voor oonze medewerkers Nore en Metush een zwaarjaar is geweest, doordat velen 

een beroep op hen doen. Daarbij worstelt Nore ook met haar gezondheid, waarvoor 

een paar keer de dokter is opgezocht. Zij hebben onze steun en bemoediging 

daarom ook hard nodig.  

 

Noodhulp 

Ook dit jaar hebben we weer op veel verschillende manieren noodhulp gegeven. 

Vooral door de corona werden artikelen snel duurder of niet te verkrijgen en velen 

klampten onze medewerkers Nore en Metush aan voor hulp. In de vorm van meel, 

hout, vergoeding van medicijnen of vervoer kon in de ergste nood worden voorzien. 

Ook hebben we een speciale crowd-funding actie opgezet voor de behandeling van 

Jora, de kleindochter van Nore en Metush. Vanuit de opbrengst van deze actie 

hebben we bijna 6.100 euro aan behandelkosten kunnen vergoeden. In 2021 is Jora 

verder hersteld en het lijkt nog steeds goed te gaan. Ook hebben we ondersteuning 

gegeven aan het gezin van Driton. Verder is er geld gegeven voor de behandeling 

van de  suikerziekte van de vader van Driton, die door ziekte erg veel pijn aan zijn 

been had. 
   

 

 



 

 

Educatie 

Vanuit Chaim kunnen we, mede dankzijn de opbrengst van de 

sponsoractie van Christiaan, de opleiding van Marigona vergoeden en haar gezin 

ondersteunen. Ook hebben we enige steun kunnen geven aan Catherina, de dochter 

van Halil, die voor ons de financiën ter plaatse verzorgt. Vanuit het sociaal project 

Bajram Curri hebben we de Engelse les van Gerta, de dochter van Aferdite, kunnen 

financieren.  

 

Sociaal project Bajram Curri  

Elke maand hebben 10 bijzonder arme 

gezinnen in Bajram Curri noodhulp in de vorm 

van een boodschappenpakket ontvangen. Dit 

gebeurt door onze medewerker Astrit Kumnova. 

De gedachte hierbij is dat we op die manier 

relaties kunnen leggen en zien op welke wijze 

we deze gezinnen verder kunnen helpen. In de 

praktijk blijkt het toch lastig uit te voeren. De 

wegen zijn slecht begaanbaar, waardoor 

gemakkelijk schade aan de bus ontstaat. Ook is 

een hele tour om de adressen in de korte tijd te 

bezoeken, waardoor weinig tijd is voor het opbouwen van relatie. Ook financieel is 

het project moeilijk vol te houden door gebrek aan sponsors. We willen in 2022 zien 

hoe we hier een vervolg aan kunnen geven.   

 

Een nieuwe bus voor Chaim  
Tijdens onze bezoeken komt steeds meer aan het licht hoe belangrijk de Chaim-bus voor het 

werk is. Hij wordt ingezet om kinderen te kunnen laten sporten, om voor de goed nieuwsclub 

naar de omliggende dorpen te gaan en vaak ook voor het sociaal project in Bajram Curri als 

ander vervoer ontbreekt. Maar wat ons opvalt is hoe slecht de staat van onze Chaim bus is. 

Tijdens ons bezoek begaf de stuurpomp het, viel het schuifraam steeds uit en blijken de 

remmen en de koppeling versleten. Vandaar dat het plan gerezen is om in 

actie te komen om een vervangende bus te financieren. We willen in 2022 een nieuwe bus 

voor het werk van Chaim bij elkaar brengen. Hiervoor is € 18.500,- nodig.  

 

Christiaan rolt voor Kosovo, 

 Christiaan heeft in 2021 een sponsorrit gereden van Amsterdam naar Brussel. Hij 

startte op 21 augustus en finishte 8 september bij het Europees Parlement in Brussel. 

Totaal reed hij 363 kilometer. Hij heeft een sponsorbedrag van €5.424.83 opgehaald. 

Dit is vooral gebruikt voor de ondersteuning van de studie van Marigona (radiologie). 

Het resterende bedrag is gebruikt voor financiële hulp aan arme gezinnen door 

middel van boodschappen en niet te vergeten de financiële bijdrage aan de 

vele andere projecten van Chaïm. 

 

 
 
 
 
 



 

 

Overige sponsorprojecten en giften: 

• Tijdens de rommelroute in Serooskerke (W) zijn broodjes 

hamburger/zalm gemaakt en verkocht. De opbrengst was ca. €500 voor 

Chaim! 

• De Obstacle run kon door de coronamaatregelen in 2021 geen doorgang 

vinden.  

• In november hebben Maaike en Arco de Visser een aanschuifdiner 

georganiseerd voor de nieuwe bus. Dit was heel geslaagd.  
 
Het Chaim bestuur wil graag alle mensen bedanken die het werk van Chaim in 2021 
financieel of met gebed hebben ondersteund. 
 
 


