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Dignity

Lieve
vrienden,

We zijn dankbaar voor wat
we nu kunnen doen.

Tegen het einde van 2017 delen we graag de ervaring
van onze reis om de missie te volbrengen in het
liefhebben van de onbeminden en de zorg voor
degenen die worden afgewezen.

Childcare

De Brug werkt sinds 1999 in Kosovo om de meest
kansarmen te ondersteunen, zoals: oorlogsweduwen en
wezen, eenzame ouderen, de armsten van de armen.
Onze steun is gericht op verschillende gebieden, zowel
financieel als praktisch, zoals: voedsel, medische hulp,
onderwijs, onderdak, gezinsplanning enz.

Engelse les ondersteunt
traumaverwerking.

Onderwijs
Hoe doorbreek je de cirkel
van armoede.

Transport
Zonder de hulpgoederen
kunnen we niets.

De werkloosheid en de sociale welvaart is niets
veranderd, in plaats van beter te worden is het alleen
maar erger geworden. De prijzen van voedsel en
algemene levensonderhoud zijn in 2017 gestegen,
alleen al in november en december hebben we 4
nieuwe gezinnen in Gjakova, Kosovo en 3 in Bajram
Curri Noord-Albanië toegevoegd aan de lijst van onze
armen.
Dankzij onze donateurs, partners en vrienden uit
voornamelijk Nederland kan de missie van de Brug
doorgaan.

Dignity
We zijn dankbaar dat we 23 ouderen in Kosovo en 15
ouderen in Noord-Albanië kunnen helpen. Onze hulp
omvat: voeding voor ouderen, de soepkeuken die 4
keer per week beschikbaar is in Bajram Curri in de
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winter en 2 keer per week in de zomer, het maakt
zo'n grote impact bij ouderen en de maatschappij in
het algemeen.
Het voedselproject is ook beschikbaar voor
ouderen in Gjakova, alleen in de wintermaanden
ontvangen ze 2 keer per week warme, gezonde
maaltijden. Wij geloven dat door hen gezond
voedsel te geven, we bijdragen aan een betere
gezondheidsprestatie. Alle ouderen die deel
uitmaken van het Dignity-project die lijden aan
chronische ziekten krijgen medische hulp (medicijnen, medische controles). De Brug zorgt
ook voor bezoeken om hun eenzaamheid te verzachten. Afgelopen augustus hadden we
een team jongeren uit Nederland om enkele huizen schoon te maken en te schilderen. Het
is leuk om de tijd te vermelden met Osman en Feride Plava, waar het team van jongeren
hun huis schilderde en alles voor hen opruimde. Het echtpaar was erg ontroerd door deze
act en ze vertelden ons dat we hen het gevoel gaven dat ze geliefd en waardig zijn.
Mevrouw Feride zei: "Ik had nooit gedacht dat vreemdelingen zonen en dochter konden
worden, maar nu zie ik het, ik voel het". Omdat de winters erg koud kunnen zijn, heeft De
Brug in samenwerking met Max Maakt Mogelijk dit jaar opnieuw hout kunnen leveren aan
60 gezinnen (ouderen en armen).
Project Dignity omvat ook hulp bij gezinsplanning, omdat dit een grote reden is voor
toename van de armoede, abortussen, kindersterfte, ziekten, vooral onder de RAE
Community. Tijdens de periode van 2017 hebben 7 dames geprofiteerd van Family
Planning, 4 van de dames hadden IUD toegepast, 2 van hen ontvingen PAPA-test, 1 van
hen had een kleine operatie en liet een biopsie uitvoeren in het University Medicine
Institute voor een tumortest. Kile Morina, een moeder van 7, is heel blij dat we haar
hebben geholpen een spiraaltje te ontvangen vanwege haar leefomstandigheden die ellendig
zijn. Ze zei: "als je me niet had geholpen, zou ik meer kinderen hebben en zou de armoede
toenemen".

Childcare
Kinderen zijn de toekomst van een natie, de Brug is gericht op de zorg voor de kwetsbare
kinderen in Kosovo. We hebben 2 projecten geïmplementeerd met betrekking tot
kinderopvang.
1. Project Held - biedt financiële hulp van Nederlandse sponsorfamilies aan 31 kwetsbare
kinderen en 2 weduwen. Deze hulp wordt
voornamelijk gebruikt voor huur (onderdak)
schoolbus, eten, kleding en medicijnen. Het is
geweldig om te zien hoe blij en dankbaar de
kinderen zijn. De meesten van hen kunnen naar
school gaan vanwege hun 'Held' die hen sponsort.
2. Engelse lessen - De Brug biedt gratis Engelse
lessen voor kinderen die afkomstig zijn uit arme
gezinnen, maar wel in staat zijn Engels te leren.
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Het doel van het starten van dit project was hen uit te rusten met de kennis van de Engelse
taal voor de toekomst, omdat het een hoge vereiste is voor elke soort baan, met inbegrip
van de positie van schoonmaker in bijvoorbeeld privéklinieken, supermarkten enz. We zijn
begonnen met Engelse lessen sinds september. We vinden het heel belangrijk om te
investeren in een dergelijk project aangezien we een mentale impact ervaren. Er zijn
enkele kinderen die wezen zijn. Van erg depressief en gesloten zijn ze veel meer open,
positiever en genieten van nieuwe vriendschappen. Ze oefenen zichzelf door opstellen te
schrijven, liedjes te vertalen die hun innerlijke wereld beschrijven en zodoende helpen aan
trauma verwerking.

Onderwijs
De Brug vindt Onderwijs een heel belangrijk gebied voor een betere toekomst. Als gevolg
daarvan hebben we in de loop van de jaren studiebeurzen verstrekt aan excellente
studenten, voornamelijk oorlogs- en natuurlijke weeskinderen, en ook aan de kinderen uit
de arme gezinnen. Op dit moment hebben we 9 studenten die een bacheloropleiding
volgen. We hebben de resultaten van de studiebegeleiding gezien, daar de meeste studenten
die de studies hebben voltooid, in dienst zijn en de gezinnen ondersteunen.

Transport
We zijn Stichting Werkgroep De Ruyter zeer
erkentelijk voor het feit dat ze ons werk al
jarenlang vrijwillig ondersteunen door 4
vrachtwagens met goederen (voedselpakketten,
meel, kleding, rolstoelen, schoolspullen enz.) elk
jaar te vervoeren. Dit wordt door ons verdeeld
onder ongeveer 156 families in Gjakova en 160
families van de Orphans Association in Bajram
Curri, Noord-Albanië op maandelijkse basis.

Dank U!!
Aan allen die ons werk hebben kunnen ondersteunen, allen die ons werk steunen en
iedereen die ons werk zal ondersteunen, willen wij als de Brug zeggen: DANK U !!!
"Armoede overwinnen is geen gebaar van naastenliefde, het is een handeling van
Rechtvaardigheid", Nelson Mandela
Wij zijn zeer gebaat bij vaste donateurs, overweegt u om ons maandelijks te ondersteunen?
Via deze link kunt u eenvoudig een machtiging invullen.
www.debruginternationaal.nl/word-donateur
Namens ons gehele team wensen wij u een gelukkig 2018!
Moge de Heer u en uw families zegenen!
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