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Dankbaar voor voortgang projecten door 4x4 auto 

Wat zijn we onder de indruk van de geweldige reacties op 

onze oproep voor een nieuwe tweedehands auto, nadat 

onze auto er na 22 jaar intensief gebruik mee op is 

gehouden. Met de hulp van vele donateurs hebben we 

afgelopen dinsdag de Volkswagen Amarok over kunnen 

dragen aan het team in Gjakova. Hartelijk dank aan een 

ieder die heeft bijgedragen. Zo kan het werk onder de 

allerarmsten gelukkig doorgaan deze winter! 

 

Kerstmaaltijd voor ouderen van Max Maakt Mogelijk 

Ander goed nieuws is dat we een prachtige kerstgift van Max Maakt Mogelijk hebben gekregen om 

de ouderen in onze projecten te verwennen met een heerlijke kerstmaaltijd en een extraatje in deze 

tijd die voor hen vaak extra moeilijk is. Heel hartelijk dank! 

 

Doneer een kerstpakket aan een kansarm kind 

Vanuit een kerk in Prizren kregen we het verzoek om kerstpakketten voor 

kinderen uit arme gezinnen te sponsoren. Deze kinderen hebben niet de 

mogelijkheid om op een andere manier een cadeautje met de Kerst te 

krijgen omdat hun ouders (vaak een alleenstaande moeder) niet in staat 

zijn goed voor hen te zorgen door ziekte, werkloosheid of diepe armoede. 

Al voor € 5,- kunnen we een kind blij maken met een cadeautje. Voor  

€ 10,- wordt er een pakketje gekocht voor het kind en voor € 25,- kunnen 

we ook een voedselpakket erbij geven. 

 



Geef een warme maaltijd cadeau! 

Help ouderen de winter door en geef een warme maaltijd 

en aandacht aan eenzame ouderen cadeau 

Nu de winter begint, hebben vele ouderen zorg over de 

vraag hoe ze deze moeilijke tijd door kunnen komen. De 

prijzen voor levensonderhoud zijn erg gestegen en de  

€ 100,- p.m. basispensioen is bij lange na niet genoeg om 

voedsel en medicijnen te kopen.  

Ons Tafeltje-dekje project voorziet in warme maaltijden en 

persoonlijke aandacht voor eenzame ouderen die verder 

niemand om zich heen hebben die voor hen kunnen 

zorgen. Sommigen zijn chronisch ziek of invalide, velen 

rouwen om een geliefde die is weggevallen. 

Met elkaar kunnen we het verschil maken. Voor € 15,- 

kunnen we een oudere een week helpen met zorg en 

warme maaltijden vol gezonde ingrediënten. Voor € 60,- is 

een oudere een maand lang geholpen met voedsel en zorg.  

Een van de ouderen die we helpen is Zyrafet; ze woont alleen en laat hier een foto van haar dochter 

zien die samen met haar kleinzoon is omgekomen bij een brand. Ze is afhankelijk van onze hulp en zo 

dankbaar voor de warme maaltijden en medische hulp. 

Welkom aan nieuwe teamleden Ilir en Helen 

Vanaf januari 2023 mogen we Ilir en Helen Dervishi verwelkomen 

in ons team in Gjakova. Samen met Dija zullen zij de projecten 

onder de ouderen en allerarmsten oppakken. We zijn heel blij 

met deze capabele mensen met een warm hart voor de mensen 

in nood. Ilir (32) is opgegroeid in Gjakova en vluchtte in de oorlog 

naar Albanië met zijn familie. Na terugkeer kwam hij tot geloof 

en ging hij werken bij non-profit organisaties Samaritan’s Purse 

en later Smile International. Hij heeft een bachelors in Public 

Administration. Ilir is getrouwd met Helen (35) die uit Londen 

afkomstig is. Na haar studie (masters Criminologie) ging ze 

werken bij de organisatie Smile International waar ze Ilir 

ontmoette en in 2014 met hem trouwde. Samen zijn ze ook 

betrokken als aanbiddingleiders bij de lokale kerk, ze zijn creatief 

en hebben een goed gevoel voor humor. 

Ilir en Helen: “In een materiele, zelfgerichte wereld is het onze motivatie om een verschil te maken 

op de plek waar we wonen en zorg te dragen voor de mensen die worden uitgesloten en genegeerd. 

We willen hen behandelen met waardigheid en respect en hen zo dienen in de liefde van Christus.” 

Rrezarta en Ton zijn bezig met een nieuwe uitdaging in hun leven, waarover we in een volgende 

nieuwsbrief meer hopen te vertellen. 

 

 



 

 

 

Hartelijk dank voor uw steun in het afgelopen jaar! 

We wensen u samen met allen die u lief zijn een 

warme en gezegende Kersttijd toe, ook in 

verbondenheid met de mensen die het afgelopen jaar 

werden geholpen.  

Voor het nieuwe jaar veel vrede, gezondheid en 

voorspoed toegewenst! 

                              Het Brug Team  

 

 

 

 


