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Introductie
Stichting De Brug Internationaal werd in 1987 in Nederland opgericht om vervolgde christenen in
de vroegere communistische wereld te helpen. Na de val van de muur ondersteunde De Brug
lokale organisaties in Rusland, Kazachstan en Oost-Europa. Deze organisaties zetten zich in voor
minder bevoorrechte groeperingen in hun maatschappij. Sinds 1999 is De Brug tevens actief in
praktische hulpverlening, waarbij de nadruk ligt op hulp aan wezen en weduwen in Kosovo en
Noord-Albanië. De visie is om dit in de toekomst uit te breiden naar andere landen.
Mission Statement
Stichting De Brug Internationaal heeft als doel zorg te dragen voor wezen, weduwen, de
allerarmsten en andere kwetsbare groepen, met als doel deze mensen financieel en emotioneel
zelfstandig te maken. Deze hulp geschiedt zonder onderscheid des persoons en richt zich
hoofdzakelijk op Kosovo en Noord-Albanië, waarbij wordt samengewerkt met lokale partners. Het
werk wordt gemotiveerd vanuit de Bijbeltekst in Jakobus 1:27a: ‘Zuivere en onbevlekte godsdienst
voor God, de Vader, is: omzien naar wezen en weduwen in hun druk.’
Stichting De Brug Internationaal is gevestigd te Harderwijk, onder KVK-nummer 41119817 en heeft
de ANBI-status.
Doelstellingen
De stichting heeft de volgende doelstellingen zoals geformuleerd in de statuten:
1. Bestrijding van armoede door materiële, emotionele en geestelijke hulpverlening aan de
allerarmsten en meest kwetsbare groepen, met name aan kinderen en vrouwen;
2. Materiële, emotionele en geestelijke hulp bieden aan hen die het slachtoffer zijn geworden
van oorlogen, rampen of epidemieën;
3. Hulpverlening geschiedt ongeacht ras, religie, geslacht of levensovertuiging en is gericht op
blijvende verbetering en verzelfstandiging van de doelgroep, hierbij gemotiveerd door de
christelijke opdracht tot naastenliefde en respect;
4. Kennisoverdracht en beroepstraining aan kwetsbare groepen geven zodat zij in staat zijn
een eigen bestaan op te bouwen;
5. Hulp zal bij voorkeur door middel van lokale partnerorganisaties geschieden;
6. Hoofdzakelijk zal de hulpverlening zich richten op de Balkan.
Speerpunten:
• Armoedebestrijding
• Verbetering van de leefomstandigheden
• Educatie voor allerarmsten
• Verbetering van de positie vrouwen
• Ondersteunen investeringsprojecten voor kleine ondernemingen.
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De stichting tracht haar doel te bereiken door:
1. Publiek bewustzijn te creëren en steun te genereren in Nederland en andere westerse
landen voor de problematiek van deze allerarmste en meest kwetsbare groepen;
2. Gelden in te zamelen via fondsen en via individuele acties ten behoeve van de
bovengenoemde doelgroepen;
3. Kennisoverdracht en training van partnerorganisaties en andere betrokkenen;
4. Samenwerking met partners en andere (ontwikkelings-)organisaties als hiermee
wederzijdse doelen worden gediend;
5. En voorts al hetgeen wat bevorderlijk kan zijn ter bereiking van het in lid 1 van dit artikel
gestelde doel.
Deze doelstellingen worden bereikt door zoveel mogelijk samen te werken met betrouwbare lokale
partners in diverse landen en reagerend op lokale initiatieven. Op deze manier wordt een breed
draagvlak gecreëerd en ingesprongen op de lokale noden. Het streven van de stichting is om zich,
afhankelijk van het soort project, misbaar te maken en terug te trekken zodat het werk
overgedragen kan worden aan de lokale betrokkenen. Hierbij zal de Brug een faciliterende taak op
zich nemen, vaak in de vorm van training, projectorganisatie, fondswerving en public relations. In
het verleden is dit reeds succesvol gebeurd in Albanië, Kazachstan en Rusland waar het door de
Brug opgezette werk nu nog steeds doorgaat onder leiding van lokale organisaties. Voor wat
betreft noodhulp blijven de ontvangers meestal afhankelijk van de stichting.

Activiteiten Stichting De Brug Internationaal
Kosovo
Kosovo (Albanees: Kosovë, Kosova; Servisch: Косово, Kosovo) is de jongste
staat van Europa en bevindt zich op het Balkanschiereiland. Het grenst aan
Montenegro, Albanië, Macedonië en aan Servië. De hoofdstad is Pristina, dat
tevens het economisch en cultureel centrum is. Kosovo heeft volgens de
volkstelling van 2011 een bevolking van 1.733.872 inwoners, die voor
ongeveer 92% uit etnische Albanezen, 5,3% uit Serviërs en 2,7% uit andere
minderheden bestaat. Volgens Servië en veel andere landen is Kosovo
onderdeel van Servië onder de naam Autonome Provincie Kosovo en
Metohija. Eind jaren 90 brak een oorlog uit in Kosovo en werd het Servische
leger beschuldigd van genocide. De Navo greep in met bombardementen.
Sinds juni 1999 is Kosovo de facto onafhankelijk en heeft Servië in de praktijk
geen gezag in Kosovo. Kosovo werd sinds juni 1999 op basis van VN-resolutie
1244 bestuurd door de VN-missie UNMIK. Op 17 februari 2008 riep de
Albanese meerderheid eenzijdig de onafhankelijkheid uit van de Republiek
Kosovo (Albanees: Republika e Kosovës; Servisch: Република
Косово, Republika Kosovo). Deze onafhankelijkheid wordt voorlopig door
108 van de 193 leden van de Verenigde Naties erkend. Op 15 juni 2008 werd
in Kosovo een nieuwe grondwet van kracht. De Republiek Kosovo kreeg
daarmee formeel de leiding over het eigen land, na negen jaar van VNbestuur. Op 22 juli 2010 oordeelde het Internationaal Gerechtshof dat de
eenzijdige onafhankelijkheidsverklaring niet in strijd is met het volkenrecht.

Probleemomschrijving
In 1999 is Kosovo verscheurd door een oorlog waarbij bijna een miljoen mensen op de vlucht
sloegen en vele duizenden (burger)slachtoffers zijn gevallen. In het gebied Gjakova in het zuiden
van Kosovo zijn met name veel mannen vermoord, daarbij vrouw en kleine kinderen achterlatend.
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In de meeste gevallen waren ook hun huizen en bron van inkomsten vernietigd. Stichting De Brug is
actief in Kosovo sinds 1994, in die eerste jaren voornamelijk met jongerenwerk. Tijdens de oorlog
hielp De Brug in samenwerking met de Albanese partnerorganisatie Rilindja duizenden Kosovaarse
vluchtelingen in Tirana. Direct na de oorlog richtte De Brug zich op praktische hulpverlening in het
gebied rondom Gjakova in het zuiden van Kosovo. In het begin richtte zich dit vooral op noodhulp
en financiële ondersteuning van 400 oorlogsweduwen (van de genocide in Meja). Daarna werd dit
structurele hulp gericht op wederopbouw van het bestaan van de overlevenden door middel van
inkomstengeneratie en educatieprojecten. Een voorbeeld is ‘het koeienproject’ waarbij een
oorlogsweduwe een drachtige koe kreeg om haar bestaan weer op te kunnen bouwen. De
hulpverlening werd later uitgebreid naar andere kwetsbare groepen in de samenleving zoals
gehandicapten en ouderen. Activiteiten waren agrarische projecten, bouw- en renovatieprojecten,
educatieprojecten, voedselprojecten, minderhedenprojecten en inkomengenererende projecten.
In Kosovo werkt De Brug nauw samen met de lokale organisatie Ura Kosova en Dignity. Daarnaast
wordt veel hulp uitgedeeld aan locale organisaties zoals het Rode Kruis, scholen, klinieken en
kerken.

Geplande acties 2017-2020
Armenfonds
Het Armenfonds zorgt voor distributie van voedsel en hulpgoederen aan het armste deel van de
bevolking, zoals weeskinderen, oorlogsweduwen, gehandicapten, de Roma minderheid en exoorlogsgevangenen. Dit gebeurt door middel van de ‘Armenlijst’ waarop honderden namen staan.
Daarnaast wordt gedistribueerd via lokale organisaties, zoals de Blindenassociatie, Handikos (de
gehandicaptenassociatie), het Rode Kruis, kerken, de Roma gemeenschap, vluchtelingencentra en
de Organisatie voor Ex-oorlogsgevangenen. Jaarlijks worden vier vrachtwagens van ongeveer 20
ton ontvangen vanuit Nederland, de goederen zijn hoofdzakelijk donaties van Werkgroep De
Ruyter en Stichting Hoop voor Albanië uit Nederland.
Educatiefonds
In het verleden heeft De Brug in samenwerking met de Nederlandse ambassade twee succesvolle
educatieprojecten uitgevoerd onder Roma vrouwen en tieners. Hieruit kwam voort het
educatiefonds, omdat dit het middel is om de spiraal van armoede te doorbreken. Dit is een fonds
waarmee wezen en kinderen uit arme gezinnen in staat worden gesteld hun middelbare school
en/of universiteit af te maken. In veel gevallen gaat het om betaling van de busreis van het dorp
naar de stad waar de middelbare school staat, om schoolboeken, en om deugdelijke kleding.
Studentenfonds
Uit het educatiefonds kwam het studentenfonds voort. Intelligente leerlingen konden geen
vervolgopleiding betalen, terwijl dit eigenlijk de enige manier is om een baan te vinden en zo uit de
armoede te kunnen komen. In het geval van universiteit gaat het om een bijdrage van € 150 per
student per maand. Een meisje dat haar vader in de oorlog verloor, heeft door dit fonds haar
studie Engels kunnen afmaken. Zij heeft nu werk op de dorpsschool als Engelse lerares en
onderhoudt haar moeder en broers/zussen. Dit gezin is nu niet langer afhankelijk van hulp
buitenaf. De overige studenten blijven wij ondersteunen totdat ze hun studie hebben afgerond.
Ouderenproject
In samenwerking met de Stichting Max Maakt Mogelijk is in 2010 een project opgezet om eenzame
ouderen te helpen. Deze ouderen moeten overleven van een pensioen van € 45 per maand terwijl
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in de meeste gevallen hun medische kosten al € 40 per maand bedragen.
Sinds de oorlog is er geen ziekenfonds meer en moeten medicijnen zelf betaald worden. Ouderen,
zonder kinderen, bijvoorbeeld doordat hun zoon in de oorlog is omgekomen, kunnen niet langer
voor zichzelf zorgen. De Brug helpt met een soort thuiszorgsysteem en voorziet deze mensen van
voedsel en medische kosten. Het project is erg succesvol en daarom wil De Brug dit project
voortzetten.
Max Maakt Mogelijk heeft als beleid een project voor 2 jaar te ondersteunen, deze ondersteuning
hield op in september 2012. Op dit moment loopt het project nog steeds door en worden alle 25
ouderen verzorgd. De nood onder ouderen groeit. Er wordt gezocht naar nieuwe donateurs en
organisaties om de ouderen te blijven helpen. De grootste kostenpost is de medische hulp die de
ouderen nodig hebben.
Medisch Fonds
Door het ontbreken van een ziekenfonds of ziektekostenverzekering in Kosovo, komen veel arme
mensen in ernstige problemen zodra zij ziek worden en bijvoorbeeld een operatie nodig hebben.
Omdat de Brug de enige organisatie is die zieken helpt, komen er veel aanvragen voor medische
hulp binnen. Daarom wordt ook in de komende jaren actief gezocht naar donateurs en partners die
een bijdrage willen leveren in het Medische Fonds Kosovo.
Kleinschalige agrarische projecten
Veel weduwegezinnen beschikken over een stukje landbouwgrond, maar hebben niet de
gereedschappen en/of de kennis om dit goed te bewerken. De Brug heeft de afgelopen jaren
voorzien in diverse landbouwmachines, zaaigoed, trainingen, koeien, kippen, varkens e.d. met
name het koeienproject was erg succesvol. Tot nu toe hebben 180 weduwen een koe gekregen,
gecombineerd met veterinaire hulp en training. Dit was in samenwerking met de organisatie
Heifer. Omdat deze projecten de weduwen zelfredzaamheid bieden, blijft de stichting actief
fondswerven voor kleine agrarische projecten voor weduwen. Op dit moment worden de noden in
kaart gebracht en de projecten geschreven.
Renovatiefonds
In samenwerking met diverse partners zijn al vele families geholpen met renovatie van hun huis, te
denken valt aan lekkende daken, installatie van een badkamer en stromend water e.d. Na de
oorlog zijn in samenwerking met NCDO en jongerenorganisatie Soul Survivor 75 huizen voorzien
van keuken en/of badkamer met stromend water. Hierdoor is hygiëne toegenomen en toegang tot
schoon drinkwater toegenomen. Vorig jaar heeft Stichting Multi Missions een ‘klus-team’ vanuit
Nederland naar Kosovo gezonden om arme gezinnen te helpen met verbetering van hun
woonsituatie. De aankomende jaren zal hier een vervolg aan gegeven worden.
Traumaverwerking
Nog steeds is het trauma van de oorlog aanwezig bij de weduwegezinnen waar de Brug mee werkt
en blijft het van belang hier aandacht aan te geven. Door organisatie van kinderdagen, tienerdagen
en weduwedagen is hier sinds de oorlog van 1999 veel aandacht aan gegeven. Met name het
ontmoeten van mensen in dezelfde situatie en te kunnen praten over gevoelens die daarbij horen,
is van groot belang in de verwerking.
Armoedebestrijding door family-planning
Voor 2014 is een project ingediend bij de Nederlandse Ambassade. Dit project richt zich op Roma
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en Albanese vrouwen en tienermeisjes betreffende seksuele voorlichting en anticonceptie. In de
Roma gemeenschap is het gebruikelijk om soms al op 14-jarige leeftijd te trouwen. Door gebrek
aan geld en kennis wordt geen anticonceptie gebruikt. Vele vrouwen van 30 jaar hebben soms al 8
kinderen, terwijl er geen inkomen is om deze kinderen te voeden en naar school te laten gaan.
Verwacht wordt dat dit project grote invloed zal hebben op de levens van jonge vrouwen.
Groepsreizen
3 a 4 keer per jaar organiseren we groepsreizen vanuit Nederland. Jeugd groepen van bijvoorbeeld
Nederlandse jongerenorganisaties komen naar Kosovo voor project bezoek en helpen mee met het
uitdelen van hulpgoederen e.d. Dit is met name om mensen kennis te laten maken met het
veldwerk en een indruk te geven van het leven in armoede. Deze reizen zijn door de impact
dusdanig levens veranderend en is een welkome aanvulling om ons werk breder bekendheid te
geven.

Noord-Albanië
Albanië (Albanees: Shqipëria of Shqipnija), officieel de Republiek
Albanië (Republika e Shqipërisë), is een republiek in het westen van
hetBalkanschiereiland. Het land grenst kloksgewijs
aan Montenegro, Kosovo, Macedonië, Griekenland en
de Ionische en Adriatische Zee. De hoofdstad en grootste stad van
Albanië is Tirana in het centrum van het land, dat 421.286 (volkstelling
2011) van de in totaal meer dan 3,6 miljoen inwoners huisvest.
Albanië was eeuwenlang een uithoek van het Ottomaanse Rijk.
In 1912 werd het land onafhankelijk en na de Tweede
Wereldoorlog kreeg het onder Enver Hoxha een
dogmatisch communistisch regime dat zich steeds verder van de rest van
de wereld isoleerde. Sinds de val daarvan in 1991 is Albanië
een parlementaire democratie. Vrijemarkthervormingen in het land
hebben de weg opengesteld voor buitenlandse investeerders, met name
in de energie- en vervoersinfrastructuursector.
Albanië is lid van de Verenigde Naties, de NAVO, de Organisatie voor
Veiligheid en Samenwerking in Europa, de Raad van Europa, de
Wereldhandelsorganisatie, de Organisatie van de Islamitische
Conferentie en een van de oprichtende leden van de Unie voor het
Middellandse Zeegebied. Op 28 april 2009 heeft het land bovendien
officieel het EU-lidmaatschap aangevraagd.

Probleemomschrijving
De Brug is actief in het noorden van Albanië, dit is het grensgebied tussen Kosovo en NoordAlbanië. Het is een ruig berggebied dat vrij geïsoleerd is en waar diepe armoede heerst. Het staat
bekend als het armste gebied van Europa. Ook is het een regio waar criminaliteit, zoals
drugssmokkel en vrouwenhandel een groot probleem is. In deze regio heerst al eeuwenlang het
gebruik van de bloedwraak. Dit is een traditie waarbij mannen elkaar mogen doden als wraakactie,
dit geldt voor mannen van boven de 18 jaar vanuit de familie waarmee de vete heerst en dit kan
eeuwenlang doorgaan. Door de vele schietincidenten (als gevolg van deze bloedwraak) en
verkeersongelukken zijn er relatief veel weduwen in het gebied.

Geplande acties 2017-2020
In samenwerking met een lokale vrouwenorganisatie uit Noord-Albanië wordt hulp uitgedeeld in
het district Tropoje waar ruim 160 families die zorg dragen voor (half)wezen of langdurig zieken op
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regelmatige basis worden geholpen met voedsel, kleding en tweedehands meubelen.
Daarnaast wordt er in de zomer vaak een jongerenactiviteit georganiseerd tussen Nederlandse
jongeren en vaderloze tieners/volle wezen uit Noord-Albanië. In de komende jaren zal worden
doorgegaan met hulpverlening aan jonge weduwegezinnen (slachtoffers van bloedwraak) en de
allerarmsten. Dit gebeurt door middel van distributie van voedsel, kleding en andere
hulpgoederen. Deze worden ontvangen van Stichting Werkgroep De Ruiter en de Stichting Hoop
voor Albanië uit Nederland.
Bouwfonds
Indien fondsen beschikbaar zijn zullen renovatiewerkzaamheden gedaan aan woningen van
uitzonderlijk arme weduwen en gehandicapten. In samenwerking met o.a. Stichting Heilbode en
Stichting Werkgroep de Ruyter zijn de afgelopen jaren een aantal weduwen geholpen met
verbetering van hun woonsituaties. Te denken valt aan renovatie van lekkende daken, installatie
van stromend water, toilet en badkamer.
Medisch fonds
Veel weduwegezinnen hebben door armoede geen toegang tot deugdelijke medische zorg. Er
bestaat geen ziektekostenverzekering zoals in Nederland, daardoor is er ook hier een grote vraag
naar medische hulp aan st. De Brug. In het komende jaar zal fondswerving toegespitst zijn op het
vinden van fondsen om hierin tegemoet te komen. Het ziekenhuis in de provincie Tropoje heeft
dringend een ambulance nodig om zieken met hartproblemen naar het ziekenhuis in Gjakova te
kunnen brengen. De Brug gaat op zoek naar sponsors.
Educatieproject
Educatie is dé manier om uit de cirkel van armoede te komen. Daarom zal de komende tijd gezocht
worden naar mogelijkheden om weeskinderen meer mogelijkheden te bieden voor degelijk
onderwijs. De regio is beperkt tot het geïsoleerde berggebied in de provincie Tropoje en Kryma, dit
is beiden in het grensgebied bij Kosovo en anderhalf uur rijden van de stad Gjakova.
Gaarkeuken.
Met hulp van omroep Max hebben we een gaarkeuken in kunnen richten in het stadje Bajram
Curri. Hier kunnen ouderen 2 tot 4 keer per week aanschuiven voor een warme voedzame
maaltijd. Ook worden er vanuit de keuken maaltijden rondgebracht naar ouderen die zelf niet
meer in staat zijn om naar de keuken toe te komen. Echter zijn we vanaf jan. 2017 op ons zelf
aangewezen en is fondswerving voor dit project van hoog belang.
Kerk Bajram Curri
De evangelische kerk in Bajram Curri is verbonden aan de gaarkeuken, en strekt zich naast de
zondagse diensten uit naar de lokale gevangenis als geestelijk werker. Ook wordt er aandacht
besteed aan de gezinnen van de gedetineerden.
FONDSENWERVING
1. Nieuwe website, geïntegreerd met projectenshop en boekhouding
De nieuwe website is inmiddels ingericht. Donateurs kunnen in 1 oogopslag zien welk
project ondersteuning behoeft en ter plekke een donatie overmaken indien gewenst. Dit zal
dan automatisch gelijk in het boekhoudpakket van OVAS op de juiste plaats worden gezet.
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2. Email-marketing
We proberen zoveel mogelijk e-mailadressen van donateurs te krijgen. Het verzenden van
e-mails dient met name ter ondersteuning van onze projecten en het verzenden van
nieuwsbrieven en bijzondere acties. Het verzenden van e-mails is ook een goed middel om
in te zetten voor noodhulp.
3. Verkoop persoonlijke projecten particulieren/organisaties/bedrijven
De buitendienstmedewerkers zullen zich vooral focussen op het werven van fondsen bij
bedrijven en bij vermogende particulieren. Het ‘bezoekbedrag’ wordt opgeschaald naar een
nader vast te stellen gifthoogte.
4. Nalatenschappen
5. Kerken
Kerken en diaconieën zullen in 2014 minimaal 1x gemaild worden met de vraag:
- Stichting De Brug Internationaal op te nemen in het collecterooster
- een eenmalige bijdrage te geven voor een project
- te sparen voor een projecten van Stichting De Brug Internationaal.
6. Subsidies
Er zijn verschillende bekende en minder bekende subsidieverstrekkers.
Bekend zijn o.a.: Wilde Ganzen, Max Maakt Mogelijk en EO-Metterdaad.
Om in aanmerking te komen voor subsidiëring van een project is het volgende nodig:
- Een aansprekend goed omschreven project (dat goed in beeld gebracht kan worden)
met een duidelijk doel dat minimaal € 100.000 kost.
Subsidie wordt in de regel alleen verstrekt aan de organisatie ter plaatse. Dat betekent dat
in de projectomschrijving kosten opgenomen dienen te worden die de kosten van Stichting
De Brug in Nederland dekken. Wanneer subsidie ontvangen wordt, zal de ontvangende
instantie dit deel dienen over te maken naar Stichting De Brug. Deze aanvragen nemen veel
tijd in beslag neemt (bijv. Wilde Ganzen) en vallen onder de verantwoordelijkheid van de
projectmanager/fondsenwerver die ruime ervaring met dergelijke aanvragen heeft.
7. Kindsponsoring
Het onderwerp kind sponsoring is deels ondergebracht bij Project HELD, onderdeel van
TRIN. Hierdoor worden kinderen uit zeer arme gezinnen geholpen waardoor ze
bijvoorbeeld naar school kunnen of medicijnen betaald kunnen worden. Uitbreiding is
wenselijk.
PUBLIC RELATIONS
Omdat de stichting elke euro zo effectief en zorgvuldig mogelijk wenst(e) te besteden, is tot
op heden weinig geïnvesteerd in naamsbekendheid.
In het kader van PR is het volgende geschied:
• Stichting De Brug heeft een nieuwe website, www.debruginternationaal.nl;
• De stichting heeft veel aandacht gekregen door de uitzendingen van Max Maakt
Mogelijk;
• Een spandoek, in gebruik bij beurzen;
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•
•
•
•

Flyers;
Nieuwsbrief. Deze dient frequent naar de achterban te worden verzonden;
Er wordt gebruik gemaakt van een geïntegreerd systeem, OVAS waarbij de projecten, de
boekhouding het donateursbeheer als een Online Fondsenwervingsplatform zal worden
ingezet;
Er zal gezocht worden naar mensen die zich professioneel willen inzetten voor PR en
Marketing.

Beleid 2017 en verder
1. Website
De website wordt in eigen beheer onderhouden met ondersteuning van OVAS;
2. Social Media (Facebook, Twitter)
Stichting De Brug Internationaal beschikt over een actieve Facebook-pagina
(www.facebook.com/deBrug.nu). Het beheer van de inhoud ligt bij een 5-tal personen. Dit
dient in handen te komen van een ervaren en deskundig iemand die namens de stichting
berichten kan plaatsen en de content kan beheren;
3. lezingen/presentaties
Op aanvraag kunnen er lezingen worden verzorgd. Recente voorbeelden zijn het Gomaruscollege in Groningen en verschillende diaconieën waaronder de IDSOE;
4. Promotiemateriaal
Er zijn een aantal presentaties beschikbaar (powerpoint en videomateriaal). De stichting
beschikt over een digitale videocamera. Daarnaast zijn er folders beschikbaar (Dignity) en
een antwoordkaart om giften te kunnen doen.
PERSONEEL
1. Nederland en Kosovo
Medewerkers Kosovo
- Ulfert Doornbos, geestelijk en praktisch werker lokaal Kosovo (parttime);
- Rrezarta Mustafa, projectmanager lokaal Kosovo (fulltime);
- Dia Mustafa, projectleider ouderenproject Dignity en distributie hulpgoederen (full
time);
- Ali Kuqi, chauffeur en distributie hulpgoederen (fulltime);
- Vjollca Kuqi, assistent (parttime).
2. Vrijwilligers Nederland
- Ingrid van Diest, communicatie, fondsenwerving, projectmanagement en administratie;
- Valbona Jerliu, assistent donateurbeheer en administratie.
3. Vrijwilligers Kosovo
- Stefan van Dijk, PR/communicatie Kosovo;
- Nesmia, schoonmaker;
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-

Egzona, schoonmaker.

2.
-

Bestuur
Ulfert Doornbos, voorzitter;
Theo Aerts, penningmeester;
Alniek van Zeeland; secretaris.

Vergoedingen
Vrijwilligers in Kosovo ontvangen per huishouden elke maand een zak meel en een
voedselpakket op basis van beschikbaarheid. Overige goederen, zoals kleding, dienen te
worden aangevraagd. De stichting heeft in Nederland geen medewerkers in dienst.
EXTERNE CONTACTEN
1. Buitenlandse Partners
Kosovo
- URA Kosova
- NGO Dignity
- De Nederlandse ambassade
- Rode Kruis Gjakova
- NGO Follow Kosovo
- NGO Heifer (agrarische projecten)
- Kisha Rilindja e Kosoves
- Leiders Roma gemeenschappen Gjakova
- Organisatie voor oorlogsgevangenen Gjakova
- Organisatie 27 April, Meja
- NGO Medica
Albanië
- Bible League Albanië
- Rilindja kerk Tirana
- Hoop voor Albanië
- Associatie voor weeskinderen Tropoje
2. Samenwerkingspartners Nederland
- Omroep Max (Max Maakt Mogelijk)
- Wilde Ganzen
- Stichting MultiMissions
- Stichting Chaim
- Stichting Hoop voor Albanië
- Stichting Dorcas Aid International
- Stichting Werkgroep De Ruyter
- Stichting De Heilbode
- Stichting Soul Survivor
- Stichting ’t Arkje
- Stichting de Oude Beuk
- Stichting TRIN, Project HELD
- NCDO
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3. Uitvoeringpartners Nederland
- Tomassen & Kievits (accountancy, salarisadministratie en financieel advies);
- OVAS (website en administratiesysteem);
- Ansvar Idea (Verzekeringen).
DIVERSEN
1. Huisvesting en opslag
In Kosovo is de organisatie gehuisvest aan de Rruga UCK in Gjakova, waar naast het
kantoor ook een guesthouse ter beschikking is voor teams en vrijwilligers.
Er is tevens een opslagloods (warehouse) waar de hulpgoederen vanuit Nederland
worden gelost. Vanuit hier vindt vrijwel dagelijks distributie van de hulpgoederen
plaats.
2. Transport
De stichting beschikt over een 2-tal VW Transporters en een fourwheeldrive (4x4)
Toyota Landcruiser. Voor het werk is het noodzakelijk om over een 3-tal voertuigen te
blijven beschikken.
3. Financieel
a. De accountantscontrole dient uiterlijk in juni van elk jaar plaats te vinden. Het
jaarverslag zal in verkorte vorm op de website worden gepubliceerd.
b. Het beheer van de lokale fondsen die vanuit Nederland naar de rekening in Kosovo
worden gestort zijn in beheer van Rrezarta (kasboek), dit wordt maandelijks
gecontroleerd.

