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Afscheid van ‘The Black Beauty’  
Dringend 4x4 VW-bus nodig 

Vorige week – tijdens het ronddelen van brandhout aan 
arme gezinnen – is de Brugauto er definitief mee 
opgehouden. De monteur had al gewaarschuwd dat een 
volgende reparatie ernstig zou zijn. Helaas kreeg hij gelijk, 
de auto is niet meer te repareren.  
‘The Black Beauty’ noemden we onze 4x4 auto altijd 
liefkozend. Deze auto was een geweldige gift van een zeer 
gulle donor, een antwoord op gebed. Er stonden toen al 
heel wat kilometers op de teller, maar de auto is nog ruim 

22 jaar lang tot grote zegen geweest. De Black Beauty heeft de ruige bergwegen van Noord-Albanië 
en Kosovo getrotseerd, en heeft duizenden kilo’s hulpgoederen bij mensen in nood gebracht. 

Voordat de winter invalt en de wegen door sneeuw en ijs moeilijk begaanbaar zijn, hebben we 
dringend een ‘nieuwe’ tweedehands 4x4 nodig. We hebben daarom het autofonds ‘4x4’ opgestart. 
Waarschijnlijk wordt het een Volkswagenbus met 4x4 aandrijving. Er is een garage die ons helpt bij 
het zoeken naar een sterke auto met niet teveel kilometers. We verwachten met 20.000 euro de 
auto te kunnen aankopen én te importeren in Kosovo, waar importbelasting, registratie, technische 
check up e.d. betaald moet worden.  

Zonder een sterke auto kunnen we geen hulp brengen op de afgelegen plekken. Helpt u mee?  

Hulpvragen nemen toe door wereldwijde crisis 

In Kosovo is iedereen zich volop aan het voorbereiden op een zware winter. Mede als gevolg van de 

oorlog in de Oekraïne zijn ook in Kosovo de prijzen van levensonderhoud flink gestegen en is er vrees 

voor energietekorten. Door de hoge voedselprijzen komen steeds meer arme gezinnen in 

moeilijkheden. Een sociaal vangnet zoals in Nederland is er niet. We merken dat de hulpvragen aan 

ons Brugteam dringender worden. Onze projectmanager in Kosovo vertelde hoe een man die 

werkloos is, huilend uit de supermarkt vertrok omdat hij niet meer in staat was olie en meel voor zijn 

gezin te kopen.  

Eenzame ouderen 

Alleenstaande ouderen zijn de meest kwetsbare groep in deze crisis. Er is 

niemand die voor hen zorgt en hun kleine pensioen gaat op aan 

medicijnen. We willen deze winter graag doorgaan met de 

maaltijdvoorziening in Noord-Albanië en Kosovo, maar ook voor ons zijn 

de voedselprijzen gestegen. Daarom zoeken we maandelijkse donateurs 

voor ons ouderenproject. Voor € 5,- kunnen we een warme maaltijd aan 

een arme oudere geven. Voor € 15,- euro een week en voor € 60,- heeft 

een oudere een maand lang voorzien van warme maaltijden. Geeft u ook 

een maaltijd weg? 

https://www.debruginternationaal.nl/crowdfund/projecten/4x4.html?doneer
https://www.debruginternationaal.nl/crowdfund/projecten/4x4.html?doneer
https://www.debruginternationaal.nl/crowdfund/projecten/voedselpakketten-actie-2021.html?doneer
https://www.debruginternationaal.nl/crowdfund/projecten/gaarkeukens-kosovo-en-albanie.html?doneer
https://www.debruginternationaal.nl/crowdfund/projecten/gaarkeukens-kosovo-en-albanie.html?doneer


Distributie brandhout in volle gang  
Met dank aan een donatie van Max Maakt Mogelijk is het team op 

dit moment bezig om brandhout voor de winter in te kopen voor 

50 ouderen die onder de armoedegrens leven. Een flinke klus voor 

ons team, maar wat zijn de ouderen dankbaar! Ze spreken 

voortdurend hun dank uit en zeggen: ‘Zonder jullie hulp was ik na 

allang dood geweest. God heeft me niet alleen gelaten.’  

De houtprijs stijgt per dag en is nog nooit zo hoog geweest. 

Daarom zijn er veel meer verzoeken dan andere jaren om te helpen 

met hout. Hout wordt gebruikt voor verwarming en om te koken op de houtkachel. 

 

Bestuurswisseling 
Afgelopen augustus is er een bestuurswissel bij stichting De Brug geweest. Door de trouwe inzet van 

Ulfert Doornbos, Gert en Margriet Hummel, Alex Jansen en Geert Elzes konden de afgelopen jaren 

vele arme gezinnen, eenzame ouderen en kwetsbare tieners geholpen worden. Afgelopen voorjaar 

voelde het oude bestuur dat het tijd was om het stokje over te dragen en zich te richten op nieuwe 

dingen, onder andere de activiteiten in stichting MultiMissions. Ulfert heeft aan Arie en Ingrid 

Rietveld gevraagd om het werk over te nemen. Ingrid is sinds 1997 betrokken bij het werk van De 

Brug en was sinds de oorlog van 1999 vaak in Kosovo. Zij neemt de coördinatie van de projecten en 

fondsenwerving op zich. Arie is sinds 2012 betrokken geraakt bij het werk van stichting De Brug en 

zet zich nu in als voorzitter. Robin Bruins heeft ervaring bij diverse stichtingen en neemt de rol van 

penningmeester op zich. Viviane van der Bijl zal actief zijn als secretaris. Zij is al jaren betrokken bij 

Kosovo vanuit stichting Project Held, die kinderen en ouderen ondersteunt. We zijn nog bezig met 

het invullen van de vacature voor een vijfde bestuurslid. Als nieuw bestuur hopen we ons – met uw 

hulp en samen met het team in Kosovo en Noord-Albanië - in te blijven zetten voor de bijzondere 

missie van De Brug in Kosovo en Albanië.  
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