
Verslag aktiviteiten stichting dAk in 2019 

 

 

 

Angela en Niselda en moeder Vali 

 

In 2015 is dit gezin mede dankzij stichting dAk verhuisd naar Durres in Albanië en in een 

mooi flatje terecht gekomen. Naast financiële ondersteuning bieden we hen psychische- en 

pedagogische begeleiding. Ook de school boeken voor de kinderen worden betaald. 

We hebben intensief contact met dit gezin, en ze krijgen een vast bedrag per maand om van te 

kunnen leven. Dit bedrag wordt aan Ds Ergest Biti overgedragen en daarmee betaalt hij Vali, 

de moeder van Angela voor de diensten die ze levert aan het kinderhuis AM-EL. 

Angela is in 2019 18 jaar geworden en ze wil een studie gaan volgen in Nederland. Stichting 

dAk begeleidt en ondersteunt haar om dit doel te realiseren. 

Eind 2019 is dit gezin in Tirana komen wonen omdat na de aardbeving in november 2019 het 

niet meer mogelijk was in Durres te blijven wonen. 

 

Voedselpakketten 

 

Een tiental economisch achtergestelde gezinnen heeft voedselpakketten ontvangen en er zijn 

veel voedselpakketten uitgedeeld in november 2019 na een zeer zware aardbeving in Albanië. 

 

 

Schoolboeken project 

 

Voor veel kinderen worden de schoolboeken en tassen betaald. Daarnaast krijgen ze vaak 

nieuwe schoenen en kleren. Ook dit loopt via de kerk van Ds. Ergest. 

 

Kinderdagverblijf AM-EL 

 

Er is veel werk verzet in dit kinderdagverblijf. Een werkgroep van de Hervormde Gemeente 

uit Rijssen heeft dit door meerdere acties gefinancierd en heeft praktisch meegeholpen met het 

opknappen van het kinderdagverblijf. Daarnaast hebben ze een Bijbelweek voor de kinderen 

verzorgd in de wijk Kombinat in Tirana.  

AM-EL verzorgt ook naschoolse opvang en biedt veel kinderen huiswerkprojecten en een 

warme maaltijd aan. Stichting dAk draagt in dit alles financieel bij. 

 

 

Fondswerving 

 

Jaarlijks wordt er een informatie- en ontmoetingsavond belegd in Zutphen voor de trouwe 

achterban en nieuwe belangstellenden. In 2019 vond deze plaats op 14 februari. 

 

Twee keer per maand worden actuele berichten geplaatst op Facebook stichting dAk. 

https://www.facebook.com/stichtingdakNL/  

Deze berichten worden door een groot aantal mensen bekeken. (gemiddeld 800 personen per 

keer). Voor hen die geen Facebook hebben, worden deze berichten per mail verstuurd naar 60 

belangstellenden. Daarnaast wordt regelmatig weer een nieuwsbrief verstuurd. Ook zijn er (op 

verzoek) presentaties in het land, en komen Koos en Dinie vertellen over de praktijk van het 

werk van Stichting dAk. 

https://www.facebook.com/stichtingdakNL/


Uitbreiding van het aantal betrokkenen die financieel bijdragen wordt verder voornamelijk 

gerealiseerd door mond op mond reclame. 

 

 

Voortgaande veranderingen in 2019: 

 

Per 1 augustus 2018 zijn Koos en Dinie Rozeboom gestopt met het werk voor Hoop voor 

Albanië. 

Vanaf deze datum zijn ze alleen nog actief voor stichting dAk. Ze beperken zich  

voornamelijk tot het onderhouden van bestaande contacten en incidenteel vanuit nieuwe 

contacten het inbrengen van kleinschalige projecten. 

 

De samenwerking met Ds Ergest Biti en zijn vrouw Eda is dermate vertrouwd en goed, dat ze 

vanaf 2019 een centrale rol hebben gekregen in het uitvoerend werk in Albanië. 

 

We zien in dankbaarheid terug op een jaar waarin we - direct en indirect - weer hebben mogen 

werken aan de doelstelling van stichting dAk om in woord en daad het leven in de Here Jezus 

Christus te laten zien in Albanië. 

 

 

Tirana, april  2020                                                                   Koos en Dinie Rozeboom 

 


