
Lieve Mensen, 
 
We zijn weer terug van onze reis naar het mooie land Albanië  
waar we een vracht hulpgoederen hebben gebracht.    
We hebben een hele voorspoedige rit gehad met goed weer,  
zowel op de heen- als op de terugweg en we voelen  
ons gezegend dat we dit werk hebben kunnen en mogen doen  
met hulp van onze Grote Leidsman die ons heel nabij is geweest op deze reis. 
 
Deze keer mochten we op vrijdag onze vracht lossen in het depot van H.v.A. in het 
dorpje Prush. 
 
We hebben in hetzelfde weekend weer veel mensen gesproken en ontmoet. Zo 
waren we  op zaterdag bij de opening van de nieuwe kerk in Kombinat, het vorige 
kerkgebouw was verwoest door de aardbeving in 2019. Op zondag zijn we met Peter 
naar het dorpje Selba geweest waar we de voortgang van het land en tuinbouw 
project hebben bewonderd.  
Mooi om te zien dat hier echt vooruitgang in zit. Er is nu een paar hectare 
olifantengras aangeplant en als dat volgroeid is wordt het gemaaid en gehakseld 
waarna het gras tot briketten wordt geperst. Deze briketten worden in de winter 
gebruikt om mee te stoken. Een leuk detail….  op het moment dat we in Selba waren 
werden we gebeld door de WOS radio, zodat we live in de uitzending waren bij Ton 
Kolmeijer en zo het e.e.a. konden vertellen over onze reis en tegelijkertijd alle 
mensen konden bedanken voor de geweldige steun die de stichting Hoop voor 
Albanië en wij mochten ontvangen. 
 
Het is echt ontroerend om te ervaren hoe enorm veel er is gedoneerd. Na betaling 
van de transportkosten blijft er voldoende over voor zeker 300 voedsel- en 
houtpakketten  om komende winter uit te delen aan de armen in Albanië. 
Deze pakketten worden in Albanië gekocht, zo snijdt het mes aan twee 
kanten…………… 
Wij hadden nooit verwacht dat er zoveel gedoneerd zou worden in deze lastige tijd, 
maar velen hebben hun hart laten spreken….. 
 

 
 
Dank, dank, dank, namens de stichting  
Hoop voor Albanië, de mensen in Albanië  
en ons aan jullie allen voor de geweldige 
medewerking op welke manier dan ook  
om deze rit te hebben doen slagen. 
 
Groeten en tot ziens , Bram & Leo 

 
 


