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KINDERKAMPEN IN ALBANIË  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

HARTELIJK DANK VOOR UW GIFTEN!   

 
 

Het is een mooie Bijbeltekst en het 

verlangen van Jezus, maar het is niet 

makkelijk om het in praktijk te brengen. 

Eén te zijn, zoals Hij  één is met de  

Vader. Als wij om ons heen kijken, zien 

wij vaak alleen het tegenovergestelde. 

Bijna overal is er helaas verdeeldheid,  

in families, op het werk en in kerken.  

Kan je één zijn, ook als je anders denkt  

of anders bent? 

 

Van Renato Jani hoorden wij dat er op  

de Barnabas jeugdconferentie zo’n 100 

deelnemers waren uit verschillende  

landen. Normaal zijn de Albanezen die  

in Noord-Macedonië wonen geen  

vrienden van de Macedoniërs en kijken 

Albanezen over het algemeen neer op  

de Roma. Bij aankomst werden er groe-

pen gevormd, maar Renato gaf juist de 

jongeren, die normaal niet naast elkaar 

zouden zitten, een plek naast elkaar. In 

het begin was het niet makkelijk. Het  

was dan ook fantastisch om te zien hoe 

ze leerden om met elkaar om te gaan  

en elkaar accepteerden. Ze hadden  

maar één doel, dat was Jezus te prijzen 

en te dienen. Dit maakte hen één en  

hun verlangen was om Gods wil te  

doen. Renato vertelde met blijdschap  

dat er geen verdeeldheid was. Hoe  

mooi was het om samen God te prijzen. 

De conferentie gaf hem kracht en 

energie. 

 

Laten wij God vragen om meer liefde en 

meer geduld en laten wij de ander  

hoger achten dan onszelf (Fil.2:3), zodat 

wij, ondanks onze verschillen, toch één 

kunnen zijn in Christus. Laat dit ook ons 

gebed zijn, opdat de mensen om ons 

heen kunnen zien en erkennen dat God 

Jezus gezonden heeft en hen heeft 

liefgehad. 

 

Elisabeth Verschoor-Eikenboom 

 

Opdat zij één zijn, zoals 

wij één zijn ... 

en opdat de wereld 

erkent dat U Mij 

gezonden hebt en  

hen liefgehad hebt 

Joh. 17:21-23 

 

KINDERKAMPEN 

We zijn erg gezegend dat we deze zomer drie kinderkampen in Albanië hebben 

kunnen organiseren. Eén werd in Shkodër georganiseerd in samenwerking met 

de kerk "Discipelen van Jezus". De andere twee kampen waren in Korça en in het 

dorp Iba. Het mooie van die kampen was dat de kinderen, die via het Kinder 

Sponsor Plan gesponsord worden, ook hun vrienden uit de buurt mee mochten 

nemen. Zij waren nog nooit naar een christelijk kamp geweest. Deze kinderen 

hoorden voor het eerst in hun leven Bijbelverhalen die voor hen heel interes-

sant waren. Het programma van die drie kampen, naast de Bijbelverhalen, was 

gevuld met veel spelletjes en sport die uiteindelijk allemaal één doel hadden: de 

Liefde van Jezus te delen met alle kinderen (zigeuner, arm of  met een handicap) 

BARNABASCONFERENTIE 

De conferentie was erg geze-

gend. Zo’n 100 deelnemers uit 

Albanië, Kosovo, Macedonië,  

Bosnië en ook enkelen uit het 

Kinder Sponsor Plan waren aan-

wezig. De jongeren hebben weer 

veel geleerd en hebben Gods 

Liefde weer mogen ervaren! 

    

Roberta, een jonge moeder in 

Roemenië, had hevige hoofdpijnen 

en viel af en toe zelfs flauw. Ze heeft 

een bril met speciale glazen 

ontvangen en kan weer goed zien 

en heeft geen hoofdpijn meer! 

Juliana, die 12 jaar is, kan nu weer 

horen, nadat ze een hoorapparaat 

heeft gekregen! 

 

Veel kinderen mochten weer schoolspullen 

ontvangen voor het nieuwe schooljaar! 

BARNABASCONFERENTIE IN ALBANIË 

KINDERKAMPEN IN ALBANIË 

en om iedereen te accepteren zoals die is. Jezus zei: “ laat de kleine kinderen 
tot mij komen ” dus iedereen was en is welkom in Gods Koninkrijk.  
Een heel bijzondere en grote hulp tijdens de kampen was de steun van de 

jongeren van die kerken, die eind juli de jongerenconferentie Barnabas 

bijwoonden. Die jongeren brachten wat ze tijdens de conferentie leerden in de 

praktijk en dat was een grote hulp. Hartelijk dank voor uw giften namens onze 

contactpersonen Seramida, Luiza, Mema, Bledi en Linda en alle kinderen! 

Renato Jani, Albanië 

 



 

waZe wonen in een dorp genaamd Rranx ongeveer 15 km ver van de stad Shkoder (Noord-Albanië). 

HULP VOOR FAMILIE PRENDI UIT ALBANIË 

Het echtpaar Mark en Iliada heeft zes kinderen, tussen de 5 en 18 jaar oud. Ze wonen in het dorp Rranx, 

ongeveer 15 km van de stad Shkodër. Iliada plukt bloemen in de bergen, die gebruikt kunnen worden voor 

gezondsheidsproblemen en die ze verkoopt. De vader werd vorig jaar door een auto aangereden en brak 

zijn arm op drie plaatsen. Hij is aan zijn arm geopereerd, maar helaas kan hij die nog steeds niet goed 

gebruiken, waardoor het moeilijk voor hem is om een baan te vinden. Vijf van de kinderen moeten elke 

dag met de bus naar school die 5 km bij hun vandaan is. De kosten voor de bus zijn 10 euro per dag. De 

moeder wast alles nog met de hand. Om haar te helpen willen wij graag een wasmachine kopen en extra 

levensmiddelen voor het gezin. Ook willen wij ze extra helpen om de transportkosten voor de kinderen te 

bekostigen. 

EXTRA HULP VOOR ARME FAMILIES EN VLUCHTELINGEN NU ERG NODIG! 
Het wordt steeds moeilijker voor veel gezinnen om rond te komen. Net 

zoals in Nederland, zijn de prijzen van gas, elektra en levensmid-delen 

enorm gestegen. Via het Kinder Sponsor Plan willen wij daarom naast 

de sponsorgelden de gezinnen extra helpen en ook levensmiddelen 

kopen voor de vluchtelingen uit Oekraïne.  

Wij hopen weer op 

uw steun te mogen 

rekenen. 

 

BRANDHOUT VOOR DE WINTER 

Overal zijn niet alleen de gasprijzen omhoog gegaan, maar 

ook de prijzen van brandhout zijn enorm gestegen. Ook 

dit jaar hopen wij veel families te mogen helpen, die in 

principe elk jaar min of meer op deze hulp rekenen. Veel 

gezinnen stoken niet alleen hun huis ermee warm, maar 

koken ook op hout, omdat er geen gas is. Geen hout 

betekent voor veel gezinnen dat ze dan geen warme 

maaltijd voor hun kinderen kunnen maken. 

 

P R O J E C T E N 
  

 

FAMILIE PRENDI 

MOEDER ILIADA DOET DE WAS 


