Jaarverslag 2019
Het jaar 2019 is voor onze stichting een mooi jaar geweest. Het blijft bijzonder om met Nore en
Metush Kaja zo dicht bij het kinderwerk in Gjakova betrokken te mogen zijn: honderden kinderen
beleven wekelijks een mooi en hoopvol maar vooral liefdevol moment in de kinderclubs, waar ze erg
naar uitzien. In de zomer mochten we weer verschillende kinderkampen in het natuurgebied Rugova
ondersteunen. We stonden ook aan de wieg staan van een nieuw initiatief: een eigen basketbalclub,
Jeta, onder leiding van Blendi Kaja, de zoon van Nore en Metush. Dankzij een grote actie in de vorm
van de Obstacle Run konden we een extra inspanning leveren om jongeren met studie of rijbewijs
vooruit te helpen. In Albanie zijn we een nieuw initiatief gestart om samen met Astritt Kumnova en
enkele lokale tieners maandelijks voedselpakketten uit te delen onder de allerarmsten in Bajram
Curri en omgeving. En ook als bestuur is er het een en ander veranderd: naast het bestuur is er nu
een brede werkgroep die het werk ondersteunt. Verder werd Bram Oosterwijk in het bestuur
vervangen door Jennie Wessels. Bram blijft als adviseur aan het bestuur verbonden. Kortom: veel
mooie dingen om dankbaar voor te zijn. We mogen echt ervaren dat we zoutend zout en lichtend
licht zijn voor velen in Kosovo en Noord Albanie. Alle sponsors en giftgevers willen we hartelijk
danken voor hun financiële en morele steun.
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Basketbalclub Jeta

In 2019 zijn we in Gjakova met een officiële
basketbalclub gestart: Jeta. Basketbal is volkssport
nummer 1 in Kosovo. Blendi Kaja, de oudste zoon van
Nora en Metush, zat zoals velen in Kosovo werkloos
thuis. Hij had wel een opleiding gevolgd tot
sportinstructeur maar geen werk. Hij heeft een vrouw
en twee kleine kinderen om voor te zorgen. Dit gaf veel
spanning in zijn leven. Blendi heeft één grote passie en
dat is basketbal. Als Stichting hebben we Blendi
uitgedaagd een plan te schrijven voor een eigen
basketbalclub. Blendi werd zo enthousiast dat hij het plan in één nacht een plan schreef.
Chaïm zorgt voor financiële steun en huurt het sportgebouw af. Blendi zorgt voor nieuwe
clubleden en verzorgt de lessen, samen met wat basketbalvrienden. De basketbalclub heeft
door Blendi de naam Jeta gekregen. Dit is het Albanese woord voor leven. Er worden
inmiddels driemaal per week trainingen gegeven aan in totaal circa 40 kinderen. Deze
trainingen zijn vrij toegankelijk voor alle kinderen uit Gjakova. Wij als stichting zijn enorm
dankbaar dat we dit project mogelijk hebben kunnen maken. Op onze website en onze
facebookpagina staan meer foto’s en filmpjes van trainingen. Erg leuk om eens te bekijken.

Sociaal project Bajram Curri
Een tweede nieuw project dat we vorig jaar
zijn opgestart is het sociaal project Bajram
Curri. Doel van het project is om de
allerarmsten structureel te ondersteunen en
te bemoedigen met maandelijkse
hulpgoederen. We willen ook relaties
opbouwen en van daaruit kijken hoe we ook
op andere manieren hulp kunnen bieden.
Projectleider voor het sociaal project is Astritt
Kumnova, die we als Chaïm daarmee ook steun geven. Hij betrekt ook enkele jongeren uit
Bajram Curri bij het project. Zo snijdt het mes aan meerdere kanten. Astritt woont in
Gjakova en rijdt twee keer per maand op en neer naar Bajram Curri om de gezinnen te
bezoeken. De situatie is vaak schrijnend. Zo is er het verhaal van een familie waarbij het dak
al twee keer is ingestort. Bij een ander gezin is een van de dochters spoorloos verdwenen en
waarschijnlijk in handen van de lokale maffia. Wij ervaren de grote nood onder de gezinnen
en zijn dankbaar dat we een straal van hoop mogen bieden.
Extra kansen voor jongeren dankzij de Obstacle Run
Op 27 april 2019 deden 325 actievelingen, waaronder 75
kinderen, mee met de Obstacle Run 4 Others in
Vrouwenpolder. Uitdagingen waar men mee
geconfronteerd werden waren: springen over
boomstammen, sloten doorwaden, hoge bergen grond
beklimmen en een super slide afglijden. De Obstacle
Run werd mogelijk gemaakt door de inzet van wel 50
vrijwilligers. De opbrengst is geheel ten goede gekomen
aan extra onderwijs voor de jongeren in Kosovo. Zo hebben verschillende jongvolwassenen
in Kosovo hun rijbewijs kunnen halen, er zijn cursussen Engels bezocht en voor een enkeling
hebben we de studie aan de universiteit mogelijk kunnen maken.

Nore en Metush Kaja
Een bijzonder werk blijft het werk van Nora en Metush Kaja. Elke week organiseren zij
verschillende kinderclubs in en rond Gjakova en bereiken zo tientallen gezinnen. Voor veel
kinderen en jongeren zijn zij een vaste waarde. Ze leren wat het betekent om geliefd te zijn
Nore en Metush draaien ook eens per week een tienergroep waar circa 20 tieners komen. Ze
hebben onze steun zowel financieel, moreel als geestelijk hard nodig.

Kampen in Rugova
Al enkele jaren organiseren Nora en Metush kampen voor kinderen in het natuurgebied van
Rugova bij Besnik en Feti Nizafet. Zij hebben hun terrein gratis beschikbaar gesteld voor al
onze kampen: kinderen, tieners en moeders. Ook dit jaar zijn er verschillende kampen
gehouden. Wel bleek het goed en veilig bewaren van onze spullen een probleem. Zo bleek
bij aankomst dat de bedden en matrassen door dieren waren vervuild en onbruikbaar
geworden. Omdat ook de reis steeds een belangrijke aanslag op het budget vormde hebben
we besloten op zoek te gaan naar een locatie dichter bij Gjakova. Hopelijk kunnen we hier
volgend jaar verder over berichten.
Hout en meel
Ook dit jaar hebben we wee een groot aantal gezinnen praktische
steun en hoop kunnen geven door het uitdelen van meel, olie en
hout; de basis om te kunnen overleven. Zowel voor verwarming als
voor het koken is hout onontbeerlijk, maar voor veel gezinnen ook
onbetaalbaar. Hout kost 50 euro per m3 inclusief transport en klein
zagen.
Educatie
We hebben ook in 2019 verschillende tieners, die de tienergroepen bezoeken, ondersteund
bij het verkrijgen van hun rijbewijs en het krjgen van taalles in het Engels en Duits.

Bestuur en werkgroep
Ook in onze organisatie is het een en ander veranderd. We werken samen in een bredere
werkgroep. Binnen de werkgroep zijn de taken verdeeld en ook binnen het bestuur is er een
verandering. Jennie Wessels vervangt Bram Oosterwijk. Zij onerhoudt samen met Klaas Jelle
de directe contacten met Nora en Metush. Bram blijft actief als adviseur en als
fondsenwerver. Gerte Fokkema zal het educatieprogramma gaan leiden. Koen en Wendy
Wisse onderhouden de contacten met de basketbalclub Jeta. Ook zal Wendy, samen met het
bestuur, de communicatie op de website, Facebook en mailings bezighouden. Arco de
Visser, Eric Grul en Klaas Jelle Baarsen bereiden de zomerkampen voor, zowel qua locatie als
qua materiaal. Nu Bram niet meer in Kosovo woont moesten we de manier waarop het geld

in Kosovo werd verdeeld aanpassen. De broer van Metush, Halil Kaja, is
accountant en ook betrouwbaar. We hebben hem gevraagd om dit namens
Chaim te doen in Gjakova. Bas Govers onderhoudt hierover direct contact
met Halil. Verder houden we vaste vergaderingen, 4x per jaar, waarvan 2x met de hele
werkgroep. We merken dat het op deze manier goed werkt en dat het fijn is om in een team
te werken waar ieder zijn talenten optimaal in kwijt kan.
Het Chaim bestuur wil graag alle mensen bedanken die het werk van Chaim in 2019
hebben ondersteund.

