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Bujar wordt 
liefdevol opgevangen 
in ‘De nieuwe hoop’.

In 1994 werkte Carla, een Zwitserse 

kinderverpleegkundige, als vrijwilligster in 

een kinderziekenhuis in Albanië. Toen ze 

een ernstig verwaarloosde gehandicapte 

baby zag, ging haar hart open. Ze kwam 

in contact met de ouders van de baby - die 

bleken ernstig verstandelijk gehandicapt 

te zijn en in een stal te leven. Er waren 

nog 2 kinderen en de moeder was weer 

zwanger. Ook bleek dat er al 4 eerdere 

kinderen uit dit gezin gestorven waren 

aan ondervoeding want de ouders wisten 

niet hoe je voor baby’s moet zorgen. 

Uiteindelijk heeft Carla alle 4 kinderen, 

die allemaal ernstige beperkingen hebben, 

geadopteerd. 

4 jaar later, in 1998, is Carla getrouwd met 

de 10 jaar jongere Albanees Sajmir, die 

al jaren als vrijwilliger bij Carla werkte. 

Samen hebben ze de kinderen opgevoed. 

En allemaal wonen ze nog steeds bij hen. 

Vanuit een enorme bewogenheid 

voor gehandicapte kinderen 

startten Carla en Sajmir in Burrel het 

gehandicaptencentrum “Shpresa e Re” 

(De nieuwe hoop). Voor dit doel kregen 

ze van de lokale overheid een voormalig 

theater in bruikleen. Sinds de start hebben 

ze al ongeveer 200 kinderen opgevangen 

in hun centrum. Op dit moment komen 

dagelijks 36 lichamelijk en /of geestelijk 

gehandicapten (tussen 2 en 30 jaar) uit 

Burrel en omliggende dorpen naar dit 

dagcentrum. 

Met alle beperkte middelen die het 

centrum constant hinderen, zijn Carla en 

Sajmir er toch in geslaagd een positief 

imago op te bouwen bij een groot deel van 

de lokale gemeenschap. Maar er zijn nog 

steeds mensen die gehandicapten pesten 

en uitlachen. Door allerlei activiteiten 

wordt er aan gewerkt om het negatieve 

stigma van gehandicapten te verminderen. 

Onder meer door het maken van een 

speelveld, waardoor het nog eenvoudiger 

wordt om samen met plaatselijke scholen 

activiteiten te organiseren 

Voor gehandicapten is het dagcentrum 

gratis. De bediening van Carla en Sajmir is 

afhankelijk van privégiften. We vinden het 

zo geweldig wat deze twee mensen doen, 

dat we besloten hebben hen te helpen.

Bujar loopt al 9 jaar elke dag ruim een uur naar het centrum ‘De nieuwe 
hoop’ in Burrel. Hij kan niet met de bus omdat die hem niet mee wil 
nemen. In dagcentrum ‘De nieuwe hoop’ krijgt Bujar onderwijs en wordt 
hij liefdevol begeleid door het echtpaar Carla en Sajmir. 

Steun dit project;
zie hiervoor de begeleidende folder

Carla en Sajmir



Stelt u zich het volgende eens voor: Ik heb 

een nieuw vijftigeurobiljet in mijn hand en 

ik vraag u: “Wilt u het hebben?” Natuurlijk 

bent u eerst verbaast. U vraagt zich af of 

er een addertje onder het gras zit, maar na 

enige aarzeling zult u zeggen: “Ja hoor, ik 

wil dat vijftigeurobiljet wel hebben.” 

Ik zeg: “Ok. Maar wacht even.” Ik vouw 

het briefje van vijftig twee keer dubbel en 

vraag: “Wilt u het nog steeds hebben?” U 

antwoordt: “Ja hoor, geef het maar.”

“Ok, maar nog even wachten.” Ik vouw het 

briefje weer open en maak er een propje 

van. “Wilt u het nu nog hebben?” U zegt: 

“Ja hoor, geen probleem. Geef maar.”

“Ok,” zeg ik, nog heel even geduld.” Ik gooi het briefje van vijftig 

op de grond, ga er met mijn vieze schoenen op staan en stamp er 

flink op. Het propje is nu helemaal plat en smerig. Ik pak het tus-

sen duim en wijsvinger van de grond en vraag: “Wilt u het nu nog 

steeds hebben?” “Ja hoor, ik wil het nog steeds hebben.” 

Vervolgens geef ik u de vijftig euro.

Dit voorbeeld maakt iets heel belangrijks duidelijk. Of het briefje 

nou mooi nieuw en glad is, of dat het briefje helemaal verkreukeld 

en vies is, je kunt er in elke winkel mee betalen. Het vijftigeurobil-

jet blijft telkens evenveel waard. 

Veel mensen hebben in het leven grote deuken opgelopen. Bij-

voorbeeld door een ziekte, een verbroken relatie, misbruik of uit-

buiting. Sommigen voelen zich bezwaard en 

vies omdat ze grote fouten hebben gemaakt 

en zware zonden hebben begaan. Anderen 

moeten met een zware handicap door het 

leven. Maar betekent dit dat we dan minder 

waard (minderwaardig) zijn? Gelukkig niet...

Youri uit Moldavië is evangelist. Dat is in 

zijn geval heel bijzonder. Hij is spastisch 

en kan slechts enkele klanken uitstoten. 

Zijn vrouw, die de klanktaal van Youri door 

en door kent, weet precies wat hij zegt 

en treedt daarom op als zijn spreekbuis. 

Wanneer Youri voor gehandicapten spreekt 

heeft hij een indringende boodschap: 

“Er is jullie vaak verteld dat jullie het uitschot van de maatschap-

pij zijn. Mensen zeggen dat ook van mij, want ik kan niet lopen, 

ik kan niet praten en bij alles heb ik hulp nodig. Maar het gaat 

er niet om wat mensen zeggen, het gaat erom wat God van mij 

denkt en zegt! Voor Hem ben ik kostbaar en waardevol. En dat 

geldt ook voor jullie!”

Bij Mensenkinderen proberen we met Gods ogen naar mensen te 

kijken. Dan kijk je anders. Want of mensen er nu netjes uitzien 

of vies; of dat ze gezond of ziek of gehandicapt zijn, je beseft dat 

al die mensen in Gods ogen even waardevol, uniek en kostbaar 

zijn; en indien nodig de moeite van het helpen meer dan waard!

Ds. Egbert van Beesten

Waardevol...

Een nieuwe collega 

Met ingang van 1 juni is Jolanda 

Heldoorn uit Harderwijk het 

team van Mensenkinderen 

komen versterken (16 uur per 

week). Vanwege de groei van het 

kindsponsorprogramma en de start 

van het ouderensponsorprogramma was er behoefte aan 

extra hulp op kantoor. 

Jolanda werkt maandag, dinsdag en de donderdag. Haar 

belangrijkste taken zijn: Social Media (Facebook, website 

etc.), persberichten, sponsorprojecten (kind, ouderen en 

gezinssponsoring) en administratie sponsorreizen. 

We zijn er van overtuigd dat we in de persoon van Jolanda er 

een enthousiaste en kundige collega bij hebben. We wensen 

haar ontzettend veel plezier met haar werk!

Een bijzondere 
verrassing
Met enige regelmaat ontvangen we 

berichten van donateurs, scholen 

of kerken over acties die ze op eigen 

initiatief hebben georganiseerd voor 

een project van Mensenkinderen. Zo 

ontvingen we van mevr. Jansen uit 

Rijssen het volgende bericht:

Beste heer Egbert van Beesten, 

Ik heb een verrassing voor u! Ik mocht bij Supermarkt de Plus 

in Rijssen een maand sparen voor uw stichting! De opbrengst 

vanmorgen was geweldig: € 141,50! Het is bedoeld voor de 

gaarkeuken.

Mevrouw Jansen en al die andere donateurs die spontaan 

voor ons actie voeren: ontzettend bedankt voor jullie inzet!!



De gevolgen van  
de corona-crisis

Net als in Nederland werd ook in onze veldlanden een verre-

gaande lockdown van kracht met alle gevolgen van dien voor de 

bewoners. De regering in Nederland kwam met een pakket van 

vele miljarden aan steunmaatregelen voor mensen en bedrijven 

die financieel in de problemen kwamen. Echter de regeringen 

van onze veldlanden (Albanië, Armenië en Moldavië) hebben niet 

zulke diepe zakken, met als gevolg dat talloze burgers naast het 

gevaar van corona ook financieel in grote problemen komen. 

 

We hebben veelvuldig contact met onze partners ter plaatse. 

Ze geven ons regelmatig een update van de situatie in hun land. 

Hieronder enkele uitspraken.

ALBANIË

De gevolgen van de lockdown 

zijn groot. 

Juist omdat veel mensen in het 

zwarte circuit werkten, hebben 

ze nu geen recht op staatssteun. 

Die is trouwens ook erg laag, 30 

Euro per maand, en alleen voor 

mensen waarvan niemand anders 

in het gezin inkomen heeft. 

Bedrijven zouden net als in Ne-

derland een compensatie krijgen, 

‘oorlogs-uitkering’ noemen ze het 

hier, maar er zijn niet veel bedrij-

ven bekend die dat ook hebben 

gekregen. En zij die het wel heb-

ben ontvangen kunnen er weinig 

mee, vanwege de laagte van het 

bedrag. 

Er is veel stress in de gezinnen in 

de stad die vaak erg klein wonen. 

Huiselijk geweld neemt toe.

Dit alles heeft tot gevolg dat de 

aanvraag voor noodvoedselpak-

ketten 4x hoger is dan normaal. 

Wilma Verburg

 

MOLDAVIË 

Onze regering heeft n.a.v. Co-

vid-19 drastische beslissingen 

genomen. Iedereen moest in 

zelfisolatie. Dat was catastro-

faal (hoewel noodzakelijk) voor 

seizoen  arbeiders. Ze konden niet 

werken en veel gezinnen kwamen 

in de lente- en zomermaanden in 

dezelfde extreme armoede te-

recht als in de wintermaanden.

Beverley Richards

 

ARMENIË

Het gaat niet goed in Armenië. 

Onze cijfers van vanmorgen: 

14.103 corona-gevallen, 227 

doden. Meer dan 200 mensen 

kunnen niet worden behandeld 

vanwege een tekort aan bedden.

We zouden eigenlijk opnieuw 

een lockdown moeten hebben, 

maar we kunnen het ons niet 

veroorloven. Het aantal besmet-

tingen stijgt zeer snel en volgens 

de minister van Volksgezondheid 

komt er eind juni een piek. De 

economie wordt op elk terrein 

hard getroffen. Veel gezinnen 

hebben het vreselijk zwaar. 

 

Wat onze hulporganisatie be-

treft: We houden ons aan alle 

nieuwe protocollen en kunnen 

onze projecten uitvoeren, al gaat 

het wel veel langzamer. Maar we 

doen ons best om iedereen die 

hulp nodig heeft te helpen. 

Baru Jambazian

BEDANKT VOOR UW 
ROYALE STEUN!
Direct na het uitbreken van de coronacrisis in Nederland 

ontvingen we vanuit onze veldlanden vele noodkreten om 

hulp. Er was met name dringend behoefte aan voedselhulp, 

omdat talloze gezinnen door het wegvallen van werk geen 

inkomsten meer hadden en dus geen voedsel konden kopen. 

We zijn daarom de actie SOS-

noodhulppakketten gestart en 

we hebben onze donateurs ge-

vraagd om dit bijzondere nood-

project te steunen. De reacties 

waren overweldigend! Hoewel 

we hier in Nederland zelf ook 

te maken hebben met een 

crisis t.g.v. corona, lieten veel 

donateurs hun liefdevolle 

hart spreken en doneerden voor één 

of meer noodhulppakketten. 

Tot nu toe hebben we ruim 7000 

extra grote pakketten kunnen 

verstrekken in Albanië, Armenië 

en Moldavië. En het project gaat 

nog steeds door en we hopen dat 

het aantal verstrekte pakketten 

uitkomt boven de 10.000. Uit 

de vele dankbare reacties uit de 

veldlanden blijkt dat de pakket-

ten meer dan welkom zijn. Namens 

al die gezinnen die door de 

coronacrisis in een noodlij-

dende situatie zijn terecht 

gekomen danken wij u har-

telijk voor uw royale steun! 

De noodhulpactie loopt nog 

door. Meer informatie op 

onze website.



COLOFON
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In Armenië leven veel ouderen in moeilijke omstandigheden. 

Vaak is er een combinatie van oorzaken: ziekte; handicap; 

corona-maatregelen; extreem laag pensioen; sommige ouderen 

hebben geen kinderen die voor hen zorgen; de partner is over-

leden en de oudere blijft alleen achter; men heeft wel kinderen 

maar die zijn naar het buitenland vertrokken en laten nooit 

meer iets van zich horen. 

Het is vreselijk te zien dat ouderen, die hun hele leven hard ge-

werkt hebben, zoveel zorgen hebben op hun oude dag. Daarom 

willen we deze groep mensen graag helpen en hen een betere 

oude dag bieden. Met ouderensponsoring steunt u een oudere 

met een maandbedrag van 30 euro en maakt u het verschil.

Wat krijgt een oudere met uw steun?
1. Elke dag een warme maaltijd (inclusief fruit, groente, melk-

producten) die in een gaarkeuken wordt bereid. Wanneer de 

oudere goed ter been is, kan hij/zij de maaltijd zelf ophalen 

(dat is goed voor zijn/haar beweging); en wanneer de oudere 

niet goed ter been is, wordt de maaltijd thuisbezorgd.

2. Eén keer per jaar nieuwe kleren, lakens, dekens en handdoe-

ken.

3. Indien nodig medicijnen (afhankelijk van de nood en de 

financiële mogelijkheden).

4. Producten voor persoonlijke verzorging (zeep, shampoo 

etc.).

5. Psychologische hulp indien nodig en gewenst.

6. Bijeenkomsten voor ouderen om de sociale contacten te 

bevorderen.

7. Pastorale steun in samenwerking met de lokale kerk.

8. Een klein deel van uw bijdrage gaat in een potje voor nood-

hulp zoals kosten voor verwarming. 

Op www.mensenkinderen.nl kunt u zich aanmelden om een 

oudere te sponsoren. U kunt ook bellen naar 0341 - 45 55 59 

voor meer informatie of de onderstaande bon invullen.

OUDERENSPONSORING

Stuur mij informatie over het sponsoren van een oudere.

Naam: 

Adres:     

Postcode:                    Plaats: 

E-mail:

Stuur deze bon in een gesloten enveloppe naar: 
Mensenkinderen, Antwoordnummer 509, 8070 VB, Nunspeet.
(postzegel is niet nodig)

✃


