
 

Reis Naar Kosovo 
 

Op 25 april j.l. vlogen Bas Govers en ik naar Kosovo. Het was mijn eerste 
bezoek aan dit land. We hebben 6 dagen met Nora en Metush Kaja en Bram 
Oosterwijk opgetrokken. 
 
In Gjakova zijn we getuige geweest van een herdenking van het feit dat er 
op 27 april 1999, net buiten de stad, 480 mannen en jongens zijn vermoord 
door Servische soldaten. Dit heeft de toon gezet voor de rest van de week, 
te verblijven in een stad met een lamgeslagen volk en zoveel weduwen en 
kinderen zonder vader. 
 
We hebben goederen zoals meel, brood en fruit naar een aantal arme 
gezinnen gebracht. Het is vreselijk de armoede te zien en in welke 
mensonterende toestanden deze mensen moeten leven. 

 
Ook hebben we het evangelisatiewerk van Nora en Metush Kaja gezien; zij leiden verschillende kinder- 
en tienerclubs. Ontroerend en ook zo hoopvol om te zien hoe liefdevol zij dit werk met deze kinderen 
doen. Nora en Metush kennen alle kinderen bij naam.  We hebben ook het Roma dorp Janosz bezocht, 
waar ook een kinderclub is. We hadden kleding meegenomen en deze uitgedeeld aan de moeders en 
de kinderen. 
 
Op zondag 30 mei zijn we naar Bajram Curri in Noord Albanië geweest waar we de kerkdienst hebben 
bijgewoond die Chaim al jaren steunt. Na de dienst hebben we een gezin bezocht dat zo arm is dat ik 
beschaamd moet toegeven dat mijn kippen beter gehuisvest zijn dan dit gezin. Het dochtertje was zo 
blij dat wij kwamen en liet vol trots de kamer van het bouwvallige huisje zien. Ik vond het shockerend 
om te zien hoe deze mensen moeten leven, en dat in winters met -25 graden! 
 
Op maandag 1 mei zijn we weer naar Nederland gevlogen, met een vol hoofd en hart van alle 
indrukken. Ik begrijp nu des te meer hoe hard het nodig is dat we vanuit de liefde en kracht van Jezus, 
‘leven’ brengen op plaatsen waar deze liefde en kracht ontbreken. 
Ik ben heel blij dat ik bij het werk van Chaim betrokken mag zijn. 
 
Maaike de Visser - voorzitter 
  

Geïnspireerd door de liefde van Jezus leven brengen op plaatsen waar dat nodig is 
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Metush En Nora Kaja In Nederland 

 

De laatste twee weken van juni  waren Metush en Nora in 

Nederland. Hun bezoek was een combinatie van welverdiende 

rust en diverse spreekbeurten. Zij brengen “het goede nieuws 

van het evangelie” aan  zo’n 1000 kinderen/tieners per maand 

in 10 verschillende steden en dorpen in Kosovo, een land dat 

voor 98 % moslim is. Zij ervaren dagelijks pittige tegenstand in 

hun werk. Ze hebben genoten van hun tijd in Nederland. 

Metush en Nora organiseren met hun team 3 kinder- en tiener 

“ bijbelkampen” deze zomer om de kinderen en tieners op te bouwen in hun geloof. 

 

 

Kerk “Kisha Ungjellore” Bajram Curri – Noord Albanië 
 

Al vele jaren ondersteunt Chaim de evangelische gemeente in Bajram Curri. De laatste tijd is het team 

van werkers die de gemeente in Bajram Curri dienen, uitgebreid. Naast Bram Oosterwijk en  Astrit 

Kumnova, (kosovaar),  die al 3 jaar bij Kisha Ungjellore betrokken zijn, heeft nu ook het Amerikaanse 

echtpaar Al en Kathy Zickefoose zich bij het team aangesloten.  Zij wonen al  10 jaar in Gjakova-Kosovo. 

Ook zij hebben besloten om elk weekend naar Bajram Curri te gaan om te helpen in de 

vrouwensamenkomsten, kinderdiensten, tiener bijeenkomsten en de zondagse diensten. 

 

Project “Hout voor Kosovo” 
 

Chaim start in september een grote actie “Hout voor 

Kosovo”. Afgelopen januari was het in Kosovo een 

aantal weken -27° ‘s nachts en -15° overdag. 

In Kosovo verwarmt men de huizen met een 

houtkachel. Afgelopen winter zijn er zelfs mensen 

“doodgevroren” in hun huis, om de “dood” eenvoudige 

reden dat er geen “hout” was om de kachel te stoken. 

Met dezelfde kachel wordt ook het brood gebakken en 

het eten gekookt. Het zijn vooral de allerarmsten en ouderen die geen geld hebben om hout te kopen 

om de winter door te komen; juist deze groep wil Chaim de komende winter helpen. 

Chaim heeft als doel gesteld om 200 arme gezinnen 4 kubieke meter hout te geven voor de komende 

winter. 

 

Een Nieuw Huis Voor Fatime 

Op bezoek in Gjaokova waren we getroffen door de situatie van Fatime.. Zij is een onmisbare steun en 

toeverlaat voor Nore en Metusj bij het kinderwerk. Maar haar thuissituatie was moeilijk. Al meer dan 

15 jaar woont ze samen met haar zoon in een ‘hok’. We wilden er als bestuur dolgraag wat aan doen, 

maar zagen hiervoor geen mogelijkheid dan haar financiële steun te geven voor het werk dat ze voor 

Chaim doet. Maar bij God is niets onmogelijk. Hij heeft ons gebed verhoord. Ze werd benaderd of ze 



op een huis wil passen van een familie die in Duitsland woont en niet of nauwelijks meer in Gjakova 

komt! Zonder huur te hoeven betalen! Een echt wonder en een dankpunt voor ons. 

Nieuw Bestuur Stichting Chaim 

De stichting Chaim heeft na het overlijden van de oprichter Jaap van ’t Veer een herstart gemaakt. Het 

nieuwe bestuur bestaat uit Maaike de Visser (voorzitter/ secretaris), Bas Govers (penningmeester) en 

Bram Oosterwijk (bestuurslid, veldwerker). Het bestuur wordt ondersteund door Jacobine Blaak 

(secretariële ondersteuning), Boudewijn Nieuwenhuis (financiële zaken) en André Nieuwkerk (ANBI-

adviseur), Lian de Ridder (ambassadeur). 
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