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Stichting Chaïm
1. Gegevens van de Stichting:
Stichting Chaïm is opgericht op 22 september 1999 in Oostkapelle, adres:
Lepelstraat 18, 4254KK Vrouwenpolder. Stichting Chaïm is ingeschreven bij de KvK te
Middelburg onder nr. 22044399 en door de belastingdienst erkend als ANBI.

2. Contactpersoon:
Maaike de Visser ( voorzitter ) Postadres: Lepelstraat 18, 4254KK Vrouwenpolder
Telefoon: 0118-581124
Website: www.chaim.cc e-mail: info@chaim.cc
Bankrekening: NL91ABNA054.31.20.546

3. Doelstelling van de Stichting:
Stichting Chaïm heeft tot doel om, geïnspireerd door de liefde van Jezus, hoop en
leven te brengen op plaatsen waar dat hard nodig is.
Chaim richt zich op Kosovo en Noord Albanie
De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door het aanknopen van vriendschapsrelaties
met mensen persoonlijk en vanuit deze relaties aanbieden van gerichte hulp en
ondersteuning. We bevorderen relationeel en financieel het ontstaan van lokale
gemeenschappen en de zorg die vanuit deze gemeenschappen in de omgeving kan worden
gegeven. De stichting wil de ontwikkeling van vriendschapsrelaties vanuit Nederland met
mensen ter plaatse bevorderen door het aanbieden van concrete hulp- en sponsorprojecten.
Hiermee wil de stichting ook kerkgemeenten en andere groepen of bedrijven dienen.

4. Werkterrein:
4.1

Algemeen

Stichting Chaïm is op 22 september 1999 opgericht door Jaap van ’t Veer (overleden oktober
2016). Gedurende de Joegoslavische oorlog, begin jaren negentig van de vorige eeuw, trok
hij naar Kosovo en Albanie om de Albanese bevolking te bemoedigen. Hij maakte er vele
vrienden en zag ook de armoede en de verwoestende effecten van de oorlog. Juist in dit
deel van Kosovo is door de oorlog veel verwoest, omdat de Albanezen via Gjakova naar
Albanie vluchtten. In zijn verdere leven zou hij zich, gedreven door de liefde van Christus,
blijven inzetten voor het verbeteren van de levensomstandigheden in Gjakova en Noord
Albanië.

Onder de bevolking in dit deel van Kosovo en Albanie heerst nog steeds grote armoede. De
economische vooruitzichten zijn slecht en veel jongeren trekken weg op zoek naar een
betere toekomst. Ouderen en weduwen blijven achter. Er is geen infrastructuur en de sociale
voorzieningen ontbreken. Albanië is bovendien in geestelijk opzicht verarmd en berooid.
Vóór het communisme was het gebied merendeels islamitisch en een klein deel
rooms-katholiek. Onder het communisme waren beide godsdiensten verboden. Het land is
nu grotendeels atheïstisch, er zijn nog wel culturele verschillen die voorkomen uit de religies
van vóór de communistische overheersing.

Figuur 1: Albanie/ Kosovo

Figuur 2: Gjakova en Bajram Curri

4.2

Kosovo

Het land
Kosovo is de jongste staat van Europa en bevindt zich op het Balkanschiereiland. Het grenst
aan Montenegro, Albanië, Macedonië en aan Servië. De hoofdstad is Pristina, dat tevens het
economisch en cultureel centrum is. Kosovo heeft volgens de volkstelling van 2011 een
bevolking van 1.733.872 inwoners, die voor ongeveer 92% uit etnische Albanezen, 5,3% uit
Serviërs en 2,7% uit andere minderheden bestaat. Volgens Servië en veel andere landen is
Kosovo onderdeel van Servië onder de naam Autonome Provincie Kosovo en Metohija. Eind
jaren 90 brak een oorlog uit in Kosovo en werd het Servische leger beschuldigd van
genocide. De Navo greep in met bombardementen. Sinds juni 1999 is Kosovo de facto
onafhankelijk en heeft Servië in de praktijk geen gezag in Kosovo. Kosovo werd sinds juni
1999 op basis van VN-resolutie 1244 bestuurd door de VN-missie UNMIK. Op 17 februari
2008 riep de Albanese meerderheid eenzijdig de onafhankelijkheid uit van de Republiek
Kosovo. Deze onafhankelijkheid wordt voorlopig door 108 van de 193 leden van de
Verenigde Naties erkend. Op 15 juni 2008 werd in Kosovo een nieuwe grondwet van kracht.
De Republiek Kosovo kreeg daarmee formeel de leiding over het eigen land, na negen jaar
van VN-bestuur. Op 22 juli 2010 oordeelde het Internationaal Gerechtshof dat de eenzijdige
onafhankelijkheidsverklaring niet in strijd is met het volkenrecht
Probleemomschrijving
In 1999 is Kosovo verscheurd door een oorlog waarbij bijna een miljoen mensen op de vlucht
sloegen en vele duizenden (burger)slachtoffers zijn gevallen. In het gebied Gjakova in het
zuiden van Kosovo zijn met name veel mannen vermoord, daarbij vrouw en kleine kinderen
achterlatend. In de meeste gevallen waren ook hun huizen en bron van inkomsten vernietigd.
Stichting Chaim is actief in Kosovo sinds juli 2000. Tijdens de oorlog heeft de Nato onder
ander ook alle fabriken gebombadeerd om er zeker van te zijn dat het Servische leger niet
zou kunnen schuilen in de fabrieken. Speciaal in de regio van de stad Gjakova zijn alle
fabrieken plat gegooid, met als gevolg armoede en een werkeloosheidspercentage van 70 %
in deze regio en dus armoede. In de regio rond Gjakova zijn veel weduwen en wezen door
de oorlog.

4.3

Noord Albanië

Het land
Albanië is een republiek in het westen van het Balkanschiereiland. Het land grenst
kloksgewijs aan Montenegro, Kosovo, Macedonië, Griekenland en de Ionische en
Adriatische Zee. De hoofdstad en grootste stad van Albanië is Tirana in het centrum van het
land, dat 421.286 (volkstelling 2011) van de in totaal meer dan 3,6 miljoen inwoners
huisvest. Albanië was eeuwenlang een uithoek van het Ottomaanse Rijk. In 1912 werd het
land onafhankelijk en na de Tweede Wereldoorlog kreeg het onder Enver Hoxha een
dogmatisch communistisch regime dat zich steeds verder van de rest van de wereld
isoleerde. Sinds de val daarvan in 1991 is Albanië een parlementaire democratie.
Vrijemarkthervormingen in het land hebben de weg opengesteld voor buitenlandse
investeerders, met name in de energie- en vervoersinfrastructuur. Albanië is lid van de
Verenigde Naties, de NAVO, de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa, de
Raad van Europa, de Wereldhandelsorganisatie, de Organisatie van de Islamitische
Conferentie en een van de oprichtende leden van de Unie voor het Middellandse Zeegebied.
Op 28 april 2009 heeft het land bovendien officieel het EU-lidmaatschap aangevraagd.

Probleemomschrijving Noord Albanië
Chaim is actief in het noorden van Albanië en dan met name in het grensgebied tussen
Kosovo en Noord-Albanië. Het is een ruig berggebied dat vrij geïsoleerd is en waar diepe
armoede heerst. Het staat bekend als het armste gebied van Europa. Ook is het een regio
waar criminaliteit, zoals drugssmokkel en vrouwenhandel een groot probleem is. In deze
regio heerst al eeuwenlang het gebruik van de bloedwraak. Dit is een traditie waarbij
mannen elkaar mogen doden als wraakactie, dit geldt voor mannen van boven de 18 jaar
vanuit de familie waarmee de vete heerst en dit kan eeuwenlang doorgaan. Door de vele
schietincidenten (als gevolg van deze bloedwraak) en verkeersongelukken zijn er relatief
veel weduwen in het gebied. Doordat de jeugd wegtrekt zijn er veel alleenstaande ouderen
zonder perspectief.

5. Visie

Ondersteunen vanuit lokale gemeenschappen
Structurele ondersteuning en opbouw van mensen kan uiteindelijk vooral vanuit lokale
organisaties en kerkelijke gemeenschappen worden geboden. Onze visie is om deze
organisaties te ondersteunen in hun werk en door met hen samen te werken mensen in nood
te helpen. Dit doen we in de praktijk met een lokale veldwerker. Bram Oosterwijk vervult
namens de stichting deze rol. Hij werkt de visie ter plaatse uit door vriendschapsrelaties met
mensen aan te gaan, projecten te inventariseren en toe te zien op de correct uitvoering
ervan. Wij gaan daarbij uit van duurzame relaties en structureel opbouwwerk. Het werk
concentreert zich voorlopig in de plaatsen Gjakova (Kosovo) en Bajram Curri
(Noord-Albanie)

Gjakova
In de afgelopen jaren is met hulp van Chaïm in Gjakova een volwassen gezonde gemeente
gegroeid, de Victory Church onder leiding van Faton en Kajmelina Berisha. Deze gemeente
heeft een sterk diaconale visie. Hierdoor zijn er goede contacten met hulpbehoevenden,
waarbij naast materiële steun ook geestelijke steun kan worden verleend. Chaïm wil dit
diaconale werk verder steunen door vriendschapsrelaties te bevorderen en persoonlijke hulp
te bieden. Daarnaast heeft de stichting Chaim een relatie met kinderwerkers-echtpaar in
Djakova, Nora en Metush Kaja. Zij zijn onderdeel van BUF, een lokale christelijke organisatie

Bajram Curri
Vanuit Gjakova is met hulp en ondersteuning van Stichting Chaïm in Bajram Curri een
gemeente ontstaan, onder leiding van Rusha Dauti. Dit is de enige christelijke gemeente in
deze regio. De komende jaren willen wij de gezonde ontwikkeling deze gemeente
bevorderen en diaconale activiteiten vanuit de gemeente in Bajram Curri verder ontwikkelen.
Omdat er veel ouderen in Bajram Curri zijn willen we vooral ook voor ondersteuning van
deze groep zorgen.

5. Activiteiten van de Stichting voor de periode 2017 – 2020
Als stichting dragen we (structurele) hulpprojecten aan voor financiële ondersteuning door
mensen of gemeenten in Nederland en dragen we zorg voor de goede uitvoering ervan.
Samen zorgen deze projecten voor een verbetering van de leefsituatie van hulpbehoevende
mensen in Djakova en Bajram Curri. Het gaat nadrukkelijk niet alleen om noodhulp maar juist
ook om opbouw.
Onze activiteiten doen we in nauwe samenwerking met lokale organisaties en kerken. We
stellen jaarlijks een jaarplan op waarin activiteiten concreet worden benoemd. Het bestuur
beslist over de uitvoering ervan afhankelijk van de financieel beschikbare middelen. De
activiteiten zijn te groeperen in 4 pijlers.

5.1)

Eerste hulp/ naastenliefde

Hierbij gaat het om het brengen van hoop en verlichten van directe nood van mensen.
Projecten die wij ontwikkelen in deze pijler betreffen het brengen van voedselpakketten,
zorgdragen voor stookhout zodat families de winter doorkomen, verlichten van de
eenzaamheid van ouderen en bezoek aan gevangen.

5.2

Gemeenteopbouw

We geloven in het belang en de kracht van een liefdevolle, diakonale kerkgemeenschap ter
plaatse, waar mensen ook structureel opgevangen en opgebouwd kunnen worden. We
helpen bij de ontwikkeling van dergelijke gemeenschappen in Gjakova en Bajra Curri door
ondersteuning van het leiderschap, coaching en financiële ondersteuning, bijvoorbeeld voor
de huur van een kerkgebouw, zoals in Bajram Curri.

5.3

Kinder- en jeugdwerk

We willen ons met name ook op kinderen Gjakova en omliggende dorpen richten door de
vorming van wekelijkse kinderclubs te ondersteunen. Aandacht is voor deze kinderen, vaak
afkomstig uit de allerarmste gezinnen, is erg belangrijk. We kunnen op deze manier ook
praktische hulp geven als kleding en onderwijs. In het jeugdwerk In Gjakova en Bajram Curri
streven we naar goede opbouw van de jongeren tot verantwoordelijke volwassenen die in
staat zijn samen te werken met anderen, ongeacht ras of herkomst. Dit doen we door
persoonlijke relaties met tieners en jongeren aan te gaan en hen opbouwende programma’s
te bieden waarin ze hun talenten leren ontdekken en ontwikkelen. Daarnaast is ruimte om te
ontspannen en voor persoonlijke gesprekken. Omzien naar deze jongeren is een belangrijk
doel van ons werk.

5.4

Armoedebestrijding

Het structureel bestrijden van armoede kan door het beschikbaar stellen van
productiemiddelen (vee, landbouwwerktuigen, vervoer) en door educatie. We willen
financiele middelen beschikbaar stellen om mensen op te bouwen en op deze wijze te
helpen zelfstandig een bestaan op te bouwen.

6.

Rol Bram Oosterwijk

Bram Oosterwijk bezocht Kosovo direct na de oorlog september 1999. Wat hij daar aantrof
was ‘onbeschrijfelijk”. Vooral de stad Gjakova en alle omliggende dorpen waren verwoest.
Meer dan 2000 burgermannen waren vermoord door het Servische leger. De hulp die Bram
bracht na de oorlog was noodhulp, dekens, kleding, voedsel. Later bestond de hulp meer uit
agrarische projecten en armoedebestrijding. De werkloosheid in de regio van Gjakova is
70%. Bram heeft ruime ervaring met opbouw van kerkelijke gemeenschappen en verlenen
van noodhulp in onder andere de Verenigde Staten, Oeganda en Rusland. Hij richtte
meerdere stichtingen op met dat doel. Bram is nu veldwerker van Chaim, hij organiseert de
activiteiten van de stichting Chaim en draagt zorg voor een correcte uitvoering ervan.

7. Fondswerving in Nederland:
Sinds de oprichting van de Stichting Chaïm zijn wij begonnen met het benaderen van
bedrijven, organisaties en instanties, kerken en individuele personen. Wij willen hiermee de
Stichting bij een breed publiek bekendheid geven. Onze acties in Nederland richten zich
zowel op het werven van financiële middelen en giften van vrijwilligers, als ook op het
verkrijgen van materiële zaken die nodig zijn voor de diverse projecten. Concreet willen we
ambassadeurs van de stichting benoemen die het werk ondersteunen of vertegenwoordigen
binnen hun eigen bedrijf of gemeenschap. Voor individuele hulpprojecten willen we vaste
sponsors werven.

8. Beheer van de stichting:
Het bestuur bestaat uit de volgende leden:
Voorzitter

Maaike de Visser

Secretaris

Jacobine Blaak

Penningmeester

Elwin Dekker

Bestuurslid/ Veldwerker

Bram Oosterwijk

Bestuurslid

Bas Govers

Het bestuur vergadert minimaal 3 a 4 keer per jaar. In deze vergaderingen wordt de
voortgang en de fondswerving met Bram Oosterwijk besproken en worden er nieuwe
plannen ontwikkeld en voorbereid. De penningmeester legt verantwoording af van het
gevoerde beleid. Van de vergaderingen worden notulen gemaakt.

Oostkapelle, 18 april 2017

