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Basketbalclub Jeta
In 2019 is er een heel tof project gestart in Gjakova, er is namelijk een heuse basketbalclub opgericht.
Blendi, de oudste zoon van Nora en Metush, is na de oorlog in Kosovo nooit meer de oude geworden.
Hij had geen doel in zijn leven en zat bijna elke dag thuis. 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 had één grote passie en dat is basketbal. Dit doet hij al bijna heel
zijn leven en is hier ook erg goed in. Basketbal is volkssport nummer 1 in Kosovo.
Als Stichting hebben we Blendi de mogelijkheid geboden om een plan te schrijven voor een eigen
basketbalclub. Blendi werd zo enthousiast dat hij in één nacht een plan schreef om een basketbalclub
op te zetten in Gjakova. Zo gezegd, zo gedaan. Chaïm zorgt voor financiële steun om het sportgebouw
af te huren en verder de club draaiend te houden. 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.
Blendi is per september met goede moed gestart en de club draait op volle toeren. Er worden
inmiddels driemaal per week trainingen gegeven aan in totaal circa 30 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. Je ziet dat mensen
weer op de rit komen als ze toekomst
hebben. We zien ons netwerk onder
de jeugd uitbreiden en dit is erg
belangrijk want de jeugd is de
toekomst van dit land.
De basketbalclub heeft een eigen
Facebookpagina ‘Skholla Basketbollit
“Jeta” – Gjakovë’. Hier staan foto’s en
filmpjes op van trainingen. Erg leuk om
eens te bekijken. Binnenkort zal er ook
een filmpje op de website geplaatst
worden.

Sociaal project Bajram Curri
We zijn in januari gestart met een sociaal project in Bajram Curri. Doel van het project is om 10
gezinnen structureel te ondersteunen 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. Inmiddels zijn de eerste contacten met gezinnen gelegd.
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.

Obstacle Run 4 Others 2020
Op zaterdag 25 april wordt de derde editie van de Obstacle Run 4 Others georganiseerd en wederom
ten bate van Stichting Chaïm!
Het opgehaalde bedrag van editie 2019 is de
afgelopen tijd zeer nuttig besteed. Zo
hebben verschillende jongvolwassenen in
Kosovo hun rijbewijs kunnen halen, er zijn
cursussen Engels bezocht en een slimme
meid, Marigona, volgt nu een studie
Ergometrie aan de universiteit in Gjakova.
Met het geld dat dit jaar wordt opgehaald,
zullen materialen voor de kinderkampen
worden gekocht. Deze kinderkampen
worden iedere zomer georganiseerd voor
kinderen uit heel Kosovo. Tevens zullen ook
de lopende studies verder worden betaald.
Op het evenement hopen vrijwilligers en bestuursleden ook weer aanwezig te zijn om mensen aan te
spreken en zo meer bekendheid te verwerven. Het zou leuk zijn als wij u al belangstellende of als
deelnemer ontmoeten op dit evenement. Voor meer informatie en de locatie kunt u even een kijkje
nemen op www.obrun4others.nl Via deze site hebt u ook de mogelijkheid om uzelf op te geven.

Jubileumrit Christiaan
Christiaan Mensinga is een erg bekend gezicht onder de volgers
van Chaïm maar ook in Kosovo zelf. Hij start namelijk op 16 mei
2020 zijn 20e sponsorrit voor Kosovo.
Voor de lezers die Christiaan nog niet kennen toch nog wat meer
informatie. Zoals op de foto hiernaast te zien is, maakt hij gebruik
van een rolstoel. Hij ervaart namelijk, door de aangeboren
aandoening ‘ADCA’, dat zijn spraak, motoriek, knieën en heupen
wordt beïnvloed. Dit weerhoudt hem niet om zich fysiek in te
zetten voor mensen in nood. Sinds 2000 rolt hij ieder jaar een
sponsorrit en heeft inmiddels ruim 8600 kilometer afgelegd en
duizenden euro’s opgehaald. Dit jaar is de NoordzeeWaddenzeeroute aan de beurt. Dit is een tocht van 535 kilometer
en deze gaat hij in 28 dagen volbrengen. Het startschot klinkt op
16 mei in Sluis en het eindpunt is op 13 juni in Nieuweschans. In
die tussentijd is Christiaan welkom in vele gastgezinnen voor een
overnachting en in kerken om zijn verhaal te doen en folders uit
te delen.
We hopen dat Christiaan voor velen een inspiratiebron zal zijn, omdat ondanks tegenslag en ziekte hij
deze tocht rolt en zo de naaste in Kosovo kan helpen. Op www.chaim.cc staat een link naar de folder
van Christiaan voor deze tocht.
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