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Introductie  
  
Albanië is een land met enorme armoede. Met name voor de zwakkeren in de 
samenleving, zoals gehandicapten, alleenstaanden, weduwen, wezen, verslaafden 
en daklozen, zijn weinig voorzieningen. Deze doelgroep is vaak niet geïntegreerd in 
de samenleving en heeft weinig kansen om een menswaardig bestaan te leiden. 
 
Vanaf 1992 Zijn Koos en Dinie (lees stichting dAk) al betrokken bij het land Albanië, 
maar in het jaar 2000 zijn ze daar ook gaan wonen in de plaats Gjirokaster. 
Hier hebben ze als ,,ouders,, gewerkt in een kinderhuis en hebben daar elf kinderen 
verzorgd. 
Om dit geestelijk en financieel te ondersteunen is in 2002 stichting de dAk opgericht.  
 
Stichting dAk staat voor dinie-Albanië-koos. 
  
Hiermee is een platform gecreëerd dat de ondersteuning van het werk onder deze 
kinderen in Albanië coördineert.  
 
Vanaf het jaar 2006 gingen de meeste kinderen ter adoptie naar het buitenland, op 
twee kinderen na die in Albanië bleven wonen. Ze wonen bij hun eigen moeder of in 
een pleeggezin, dus niet meer in het kinderhuis. Enkele van deze kinderen hebben 
hulp nodig van stichting dAk om een menswaardig leven te kunnen leiden. 
   
In dit beleidsplan staat de strategische focus van de stichting voor 2019-2022 
beschreven.  
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De komende jaren richt stichting dAk zich op het ondersteunen van de lopende 

projecten. Stichting dAk  wil voor een gezonde financiële basis  (blijven) zorgen.  

Het gaat vooral om het ondersteunen van Roma gezinnen met kinderen, waarvoor 

we zorgen voor schoolboeken en - benodigdheden. 

 

Project Angela 

Stichting dAk zorgt voor financiële ondersteuning voor het gezin van Angela, Niselda 

en haar moeder Vali, in Durres. Het gezin wordt regelmatig door Koos en Dinie 

bezocht. Angela is in het begin van haar leven opgevoed in het kinderhuis waar Koos 

en Dinie hebben gewoond en gewerkt. 

Angela wordt in Augustus 2019 18 jaar en in September gaat ze naar Nederland om 

daar de Nederlandse taal te leren en daarna beroeps onderwijs te leren. Stichting 

dAk ondersteunt haar hierbij. 

 

Project kinderdagverblijf AM-EL van Ergest Biti 

Dit project is in 2019 toegevoegd aan stichting dAk. 

Mede dankzij financiële hulp van o.a. de Hervormde gemeente uit Rijssen en andere 

grote giftgevers konden we in 2018 het kinderdagverblijf AM-EL van Ergest en zijn 

vrouw Eda Biti in de wijk Kombinat in Tirana geheel bouwkundig opknappen. Ook zijn 

er veel interne en externe zaken opgeknapt.  

De Hervormde Gemeente in Rijssen zet zich helemaal in voor dit project. 

Het plan is om de derde verdieping van het kinderdagverblijf dicht te maken en te 

behoeden tegen weersinvloeden. Naast het kinderdagverblijf krijgen hier veel 

kinderen een maaltijd aangeboden en zijn er huiswerkprojecten. 

Facebook AM-EL: vul in het zoekvak kopshti-am-el.  

Facebook HG Rijssen: vul in het zoekvak rijssenhelptdakalbanie. 

Voor dit project komen er regelmatig werkgroepen uit Nederland om mee te helpen 

de kinderen uit de buurt een mooie onderbreking van de lange vakantie te geven o.a 

met sport en spel en evangelisatie. 

Daarnaast wordt er geklust bij gezinnen die het echt nodig hebben ! 

 
 

Roma families 
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Momenteel ondersteunen we twee Roma families met voedselpakketten en 

regelmatig bezoek. Verder zorgen we er voor dat de woningen onderhouden blijven 

voor de gezinnen. Dit kan ook materiële hulp betekenen, bij voorbeeld het 

aanschaffen van een koelkast  of andere zaken. 

 

Hout en voedsel project 

Regelmatig worden arme gezinnen voorzien van hout en voedselpakketten.  

 

Promotie 

Stichting dAk wil de komende twee jaar verder aan haar promotie werken. Website 

https://stichtingdak.org/ en promotiemateriaal is beschikbaar, maar het aantal 

presentaties in kerken e.d. kunnen worden uitgebouwd. Ook maakt stichting dAk 

gebruik van de mogelijkheden via sociale media als Facebook 

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

 

Inbreng van nieuwe projecten op initiatief van Koos en Dinie Rozeboom. Beoordeling 

vindt plaats door het Algemeen Bestuur op basis van de financiële mogelijkheden en 

noodzaak. Uiteraard dient het voorgestelde doel of project aan te sluiten bij de 

uitgangspunten (Missie en Visie) van Stichting dAk: de verbetering van de 

levenssituatie van kinderen in Albanië. 

 

Financieel 

Stichting dAk wil de huidige financiële basis gezond houden door : 

• vasthouden van huidige sponsors 

• zoeken naar nieuwe ondersteuners 

• alleen  uitbreiding van projecten mits er voldoende financieel draagvlak is. 

https://stichtingdak.org/
https://www.facebook.com/stichtingdakNL
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Missie en  Visie 
 
Stichting dAk heeft als doel: 
 

1. Kinderen met een kansarme positie in Albanië te ondersteunen om zo een 
volwaardig leven te hebben in de samenleving. 

 
2. Het in woord en daad verkondigen van het Leven in Jezus Christus in Albanië. 

 
 

Aan het logo is te zien dan we het van God onze Vader 
verwachten door de twee rode pijlen die naar boven wijzen. 
De eerste d is van Dinie de A is van Albanië en de k is van 
Koos. Hier mee drukken we uit dat Albanië belangrijk is voor 
stichting dAk. 
 
De activiteiten zijn: 

 

• Gelijkwaardigheid scheppen voor de kansarme kinderen. 
 

• Acceptatie van deze kansarme kinderen. 
 

• Integratie voor deze kinderen in de maatschappij. 
 

• Deze kinderen vertellen van het Evangelie van Jezus Christus en helpen 
groeien in het geloof. 

 
Praktisch betekent dit: 
 

• De families waar deze kinderen zijn, financieel onderstenen. 
 

• Kennis delen en ervaringen uitwisselen op sociaal, geestelijk en 
maatschappelijk vlak. 

 

• De kinderen regelmatig bezoeken. 
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Strategische doelstellingen 
 

1 ondersteuning verlenen aan werkgroepen van stichting dAk 
 

2 indien nodig samenwerken met andere hulpverleningsorganisaties en 
informatie uitwisselen met betreffende partijen 

 
3 Draagvlakversterking onder de Nederlandse (en buitenlandse) achterban 

 
4 Evangelie-verkondiging en geloofsopbouw in woord en daad 

 
 
Om deze doelstellingen te bereiken worden diverse activiteiten ondernomen: 
 
Doelstelling 1 
Projecten zoeken en voorbereidingen treffen, zoals materiaal kopen, slaapplaats 
regelen. 
 
Doelstelling 2 
Verschillende organisaties worden bezocht en gesprekken gevoerd. Soms worden 
samen gezinnen bezocht die meer informatie en hulp nodig hebben. 
 
Doelstelling 3 
Regelmatig worden voorlichting- en fondsenwervende campagnes gevoerd zoals: 

• Nieuws verspreiden en gebed en betrokkenheid bevorderen middels website 
en berichten via Whatsapp en face-book. 

• Organisatie van presentatieavonden en informatiebijeenkomsten 

• Fondswervende acties en op sociale media zoals Facebook etc. 
 
Doelstelling 4 
De evangelisatie-activiteiten richten zich op de kinderen die stichting dAk ondersteunt 
en hun begeleiders. Daarnaast zijn we duidelijk in de contacten met de Albanese 
bevolking over de beweegredenen achter onze hulp en ondersteuning. 
 
 
Tenslotte 
In al de jaren die achter ons liggen, hebben we ons steeds op het standpunt gesteld 
dat we gebruik willen maken van betrouwbare Albanezen en Albanese organisaties 
zodat zij op termijn al het noodzakelijke werk op zich gaan nemen en daartoe goed 
zijn toegerust. De ontwikkelingen in het land stemmen hoopvol en we zien er dan ook 
naar uit dat in de perioden 2019-2022 een aantal zaken kan worden overgedragen. 
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Fondswerving 
Om haar doelstelling te bereiken houdt stichting dAk zich bezig met fondswerving. Er 
wordt gebruik gemaakt van onderstaande kanalen: 
 

1 Particuliere donateurs 
2 Kerken, jeugdgroepen 
3 Eenmalige acties 

 
 
Particuliere, kerken en jeugdgroepen 
Dit zijn donateurs die al jaren nauw betrokken zijn bij stichting dAk. Ook komt het 
regelmatig voor dat een vrijwilliger kenbaar maakt zich daadwerkelijk een paar weken 
in te willen zetten in Albanië. Hierdoor zullen veel vrienden, bekenden en familie 
betrokken worden bij het werk. Deze mensen lezen het nieuws via de site of worden 
door de sociale media betrokken bij het werk. 
 
Eenmalige acties 
Acties worden ingezet voor het werven van fondsen voor een actueel en concreet 
doel. 

Financiële verantwoording 
Het financieel beleid van stichting dAk is er op gericht zo veel mogelijk continuïteit te 
bieden aan de kinderen die ondersteund worden. Hierbij wordt gestreefd om de 
overhead kosten zo laag mogelijk te houden en alleen voor de noodzakelijke 
uitgaven gelden uit de verworven  fondsen te onttrekken. 
Doelstelling is om de overheadkosten niet hoger te laten zijn dan 2% van de 
verworven fondsen. 
 
Van alle financiële transacties wordt nauwkeurig iedere maand verslag gedaan. 
Jaarlijks wordt een financieel jaarverslag opgesteld en verantwoording afgelegd. 
Inzicht kan iedereen krijgen via onze website of rechtstreeks via ons ANBI-portaal 
http://www.anbiportaal.nl/430  
 
Voor overige vragen is het bestuur van Stichting dAk bereikbaar via de website. 
 

http://www.anbiportaal.nl/430

