Armoede in Albanie 1
In ons rijke Nederland weten we ook dat er
armoede is onder gewone Nederlanders.
Gelukkig is in hier de voedselbank die zoveel
mensen een helpende hand biedt. In Albanië is
het anders, daar verkommeren velen.
De stichting ‘HartvoorAlbanie’, is opgericht
vanuit De Reddingsark in 2015 en deze helpt o.a.
22 gezinnen in dit noodlijdende land met
voedselpakketten, voornamelijk in het stadje
Korçë.
Sinds kort hebben we de gegevens van al deze
gezinnen met een foto van hen. Heel graag willen we die informatie delen met ieder die
belangstelling heeft en hen vertellen hoe moeilijk de omstandigheden zijn voor deze
gezinnen. ‘Hart voor Albanie’ helpt en voorziet in noden en doet dat in Naam van God.
Bovendien wordt er praktisch en in woorden getuigd van de Liefde die ons beweegt.
Maar er is meer nood, de vaders zijn veelal werkeloos, of hebben een mini-inkomen, er is
ziekte, schulden, woningnood. Om een paar voorbeelden te geven;
* een gezin met 4 kinderen gebruikt heel wat water om te eten en te drinken en te wassen,
de waterrekening loopt zo gauw op en is niet meer te betalen
* gezinnen wonen tijdelijk in een kamer van iemand die een tijdje de stad uit is, maar staan
weer op straat als de eigenaar terug komt
* rekeningen lopen op bij de supermarkt omdat de mondjes in de gezinnen toch gevoed
moeten worden
* een dringend doktersbezoek wordt niet gedaan, maar de problemen blijven bestaan want
de medische kosten zijn te hoog
Er is op 16 juli dit jaar een baby geboren, maar de moeder heeft nauwelijks kleertjes voor
haar zoontje, ook heeft ze babyvoeding voor hem nodig. Op de foto staat de moeder daar
nog zwanger van hun nu gezond geboren zoontje. En vader met hun 2 dochtertjes Mariela
(7) en Klea (4). Mariela is een slim meisje en doet het heel goed op school. Klea gaat nog
naar de crèche. Vader probeert geld te verdienen met het kopen en verkopen van
elektrische keukenapparaten. Financiële steun is hard nodig en het is fijn om ook de
mensen thuis te bezoeken in Korçë. Daar is binnenkort gelegenheid voor. Wil je mee met
een reis naar Albanië, dat kan in november 2019. Dan gaan wij daarheen voor een kleine
week. Geef je op bij Henk en Dieuwke Geurts voor 16 september. (De reis is inmiddels
gepland)

