
Verslag aktiviteiten stichting dAk in 2018 

 

 

 

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 worden betaald. 

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

kunnen leven en de huur wordt door de stichting betaald. 

 

 

Hout en voedsel 

 

Een tiental economisch achtergestelde gezinnen heeft hout voor de winter ontvangen en er 

zijn voedselpakketten uitgedeeld. 

 

 

Roma families  

 

Twee Roma families krijgen een vast bedrag per maand ter ondersteuning. 

Koos en Dinie bezoeken deze families regelmatig en bovendien krijgen ze ondersteuning 

vanuit de kerk van Ds.Ergest Biti. 

 

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 

 

 

Diversen. 

 

Fondswerving wordt gedaan door mond op mond reclame, verkoop keramiek producten uit 

Krajen. 

Verder werd twee keer per maand een bericht geplaatst op Facebook stichting dAk. 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. Dit biedt een goede vervanging voor de nieuwsbrief. 

 

Er is eenmalig een gift gegeven aan een christelijke dames groep in Prusch ter ondersteuning 

van het keramiek project. 

 

Nieuwe situatie: 

 

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

Albanië. 

Vanaf deze datum werken ze alleen nog voor stichting dAk. 

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

toekomst een rol van betekenis zullen kunnen krijgen voor het uitvoerend werk in Albanië. 



Ze zullen veel praktische zaken van stichting dAk op zich nemen, zoals ook al blijkt uit dit 

overzicht. 

Ter voorbereiding hierop hebben ze al een bezoek aan Nederland gebracht waarbij alles goed 

is doorgesproken. Dit zal in 2019 verder uitgewerkt worden. 

In 2018 is er al heel veel aan het kinderdagverblijf AM-EL van Ds.Ergest verbouwd en 

verbeterd met ondersteuning vanuit stichting dAk. In dit kinderverblijf, waar maaltijden 

worden verstrekt en naschoolse opvang wordt geboden, komen meer dan 40 kinderen.  

 

 

In dit alles hebben we weer 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  2019                                                                    Koos en Dinie Rozeboom 


