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Binnenkort vertrekken we in de hele vroege uurtjes naar Schiphol en komen in de middag aan in
Albanië. Het is goed om dan als eerste Renato te ontmoeten. Hij zal ons ophalen vanaf het vliegveld
in Tirana. Onze vriend en tolk op onze reis door Albanië is ook onze steun en toeverlaat. Hij kent als
geen ander de cultuur, hij is zelf een geboren en getogen Albanees, en hij kent de gewoonten en
regels. En soms tolkt hij aangepast, maar dat is dan op dat moment terecht. 

Na in de jaren ‘90 gevlucht te zijn uit de dictatuur in Albanië, ging hij werken voor OEZ (Oost Europa
Zending) na 3 jaar werd hem gevraagd om met zijn gezin terug te gaan naar Albanië als
contactpersoon voor de zending. Hans Sloof ging als eerste een keer mee met de OEZ, daarna Henk
en daarna Dieuwke. Ja, Renato wilde ook voor ons in een eigen reis tolken en reisleider zijn. In die
jaren daarna zijn er vele reizen geweest, al dan niet met klusprogramma’s maar ieder jaar werden
ook de gezinnen persoonlijk bezocht. Vanaf 2008 kwamen we in Korçë. En die zigeuners hebben ons
hart gestolen. Door het geconcentreerde werk aldaar kwam de optie om een stichting op te richten.
En inmiddels bestaat deze al weer 4 jaar. 

De bijbelse boodschap blijft klip en klaar klinken ook als we bij de gezinnen zijn en Renato ons
vertaalt. We hopen tijdens deze a.s. reis ook de tijd en fijn- gevoeligheid en wijsheid te ontvangen
om echt met de mensen te zijn, zoals Jezus dat was toen Hij de mensen bezocht. 

Arben en Migena hebben 3 jongetjes en wonen naast de vuilnisbelt in één ruimte, het is net een
schuur. We hebben te doen met hen en zijn blij te zien dat ze weer met zn 5en zijn. Eén jongetje
woonde jarenlang in een kindertehuis en ze zagen hem maar zelden. 

Voor alle 51 kinderen van de gesponsorde 22
gezinnen zijn schoenendozen versierd en
gevuld. Ze staan klaar om op 18 nov vervoerd
te worden en gaan dan op transport naar de
kinderen van Korçë. Wat zullen die gezichtjes
glanzen van blijdschap wanneer ze rond Kerst
de dozen ontvangen. We zullen er tegen die
tijd zeker foto’s van laten zien. Maar voor nu
dank voor de bereidwillige handen die dit
allemaal hebben klaar gemaakt. (Irene!) En
ook dank voor de giften die hiervoor zijn
binnen gekomen.


