Jaarverslag 2020
Het jaar 2020 is door het coronavirus voor
stichting Chaim geen gemakkelijk jaar
geweest. Reizen naar Kosovo was niet
mogelijk, terwijl daar door de crisis juist de
nood heel hoog was. De Obstacle Run
moest
worden
uitgesteld,
de
kinderkampen in Kosovo konden alleen in
aangepaste vorm doorgaan. Wel konden
we onze medewerkers Nore en Metush
Kaja en Astrit Kumnova in Bajram Curri
blijven steunen. Het is mooi om te zien hoe
hier deuren zich openen en de
samenwerking
met
de
lokale
baptistengemeente vorm krijgt. In de persoonlijke sfeer kwam er veel op de schouders van
Nore en Metush te liggen toen bleek dat hun kleinkind Jora leukemie heeft en in Pristina in
het ziekenhuis behandeld moet worden. We konden met een extra hulpactie ook hiervoor
extra financiële steun regelen. Gelukkig kunnen we nu melden dat de behandeling aanslaat
en het beter gaat. Waar we ook blij mee zijn is dat Arjan Otter besloten heeft om het bestuur
te komen versterken. Arjan is al enkele malen in Kosovo geweest met de NGK De Lichtboog
in Houten en voelt zich daarom ook zeer betrokken bij het werk.
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Basketbalclub Jeta
Met de basketbalclub Jeta gaat alles
goed. Vanwege de coronacrisis heeft
ook in Kosovo het verenigingsleven
een tijdje stil gelegen. Gelukkig was
dit minder lang dan in Nederland en
konden de kinderen weer snel
komen trainen. Jeta is stabiel als club
en ontvangt wekelijks 30 tot 40
kinderen voor basketbaltraining. Er
wordt op verschillende niveaus en
leeftijden gebasketbald. Hierdoor
kan er een breed scala aan kinderen
komen om te basketballen. Ook stelt
trainer Blendi regelmatig een team
samen waarmee wedstrijden gespeeld kunnen worden tegen andere lokale clubs. De kinderen
genieten en hebben wekelijks een prachtige activiteit waarbij ze even kunnen ontsnappen aan
de soms harde werkelijkheid.

Blendi gaat vaak op pad met de bus van de stichting om kinderen op te halen
zodat ze kunnen komen trainen. Hij heeft enorm veel plezier in het geven van
trainingen en krijgt hier veel energie van. Als stichting doet het ons goed om te
zien dat dit project zoveel kinderen bereikt.
Sociaal project Bajram Curri
In november 2019 zijn we begonnen met het “sociaal project Bajram Curri” onder leiding van
Astrit Kumnova. Doel van het project is de allerarmste gezinnen in Bajram Curri, waar de nood
hoog is, steun en hoop geven en een relatie opbouwen. Inmiddels hebben we 12 gezinnen
die we maandelijks ondersteuning kunnen geven in de vorm van een boodschappenpakket.
Door de aandacht en het maandelijkse bezoek is er ook een relatie opgebouwd en kunnen we
kijken welke behoefte er nog meer is. Astrit heeft een samenwerking met een pastor van de
lokale baptistengemeente opgebouwd. Hij biedt de mogelijkheid om zijn kerkgebouw te
gebruiken voor bijvoorbeeld kinderwerk. Samen met Metush en Nora kijken zij of ze hier
invulling aan kunnen geven. Ook het samen bezoeken van gevangenen staat op de planning.
Ondertussen onderhoud Astrit ook goede contacten met de jeugd in Bajram Curri en kijken
we als Chaim op welke wijze we hen kunnen ondersteunen in hun opleiding of educatie.
Christiaan rolt voor Kosovo
In juli/augustus heeft Christiaan
Mensinga zijn 20e sponsorrit
gereden, een jubileumrit dus. In
totaal heeft hij 668.47 km gereden
en daarmee een bedrag van €
8.239.68 opgehaald. Hij reed van
Sluis in Zeeland naar Nieuwe
Schans Bad in Groningen, de
Noordzee route. Een rit door weer
en wind met veel uitdagingen,
gastgezinnen die klaar stonden
met een open huis en aan het
einde van de rit een hotel met
welverdiende
wellness.
Dit
allemaal om mensen te ondersteunen in Kosovo, voor educatie, de kinderclub en voor de
wezen en weduwen en de allerarmsten.
Uitstel van de Obstacle Run
Vergunningen waren aangevraagd en routes goedgekeurd echter kon de tweede editie van de
Obstacle Run 4 Others niet doorgaan vanwege het coronavirus. We missen door dit uitstel een
grote financiële bijdrage. Verwachting is dat het in 2021 in verband met alle extra te nemen
veiligheidsmaatregelen voor een groot evenement ook niet door kan gaan. We hopen dat het
in 2022 weer kan, de plannen liggen in elk geval gereed om actief mee aan de slag te gaan.
Kinderkampen in dorpen en goed nieuwsclub
“God is goed! Er zijn niet genoeg woorden om God te danken voor de prachtige groep
kinderen die we dit jaar hadden. Dit jaar was een speciaal kamp omdat de kinderen veel
gemerkt hebben van de lockdown. De kinderen waren gedurende het kamp zo enorm blij. Ze

praten nu nog steeds over het zomerkamp. Ook vanuit de ouders hebben we
enorm veel reacties gehad dat ze erg dankbaar waren dat hun kinderen zo
gezegend waren met het kamp.
We hebben veel activiteiten met de kinderen gedaan maar waar het om draait is dat we ze
leren en vertellen over God. De kinderen hadden veel aandacht voor het Woord van God en
hebben genoten van de aanbiddingstijd samen. De kinderen en jongeren gedroegen zich goed
en gingen erg respectvol met elkaar om. We zijn God dankbaar dat iedereen veilig en gezond
is thuisgekomen na het kamp.
We hebben prachtige herinneringen aan alle kinderen en jongeren maar dit jaar wil ik jullie
voorstellen aan twee in het bijzonder: Dona en Adi. Dona, een 16-jarig meisje, komt al heel
wat jaren naar de kinder- en tienerclubs en droomt ervan om dokter te worden en anderen
te kunnen helpen. Gedurende het kamp was ze erg behulpzaam vooral tijdens de creatieve
uurtjes heeft ze heel wat jonge kinderen geholpen. Aan het einde van de kampweek vertelde
ze ons dat ze heel graag Jezus wil dienen voor de rest van haar leven. Adi, een 15-jarige jongen,
heeft tijdens dit kamp openlijk zijn hart aan Jezus gegeven. Wat een zegen om dit mee te
mogen maken!” (Geschreven door Nore Kaja, vertaald uit het Engels)
Hout en meel
Ook in 2020 is er weer hout en meel
uitgedeeld. In januari werd de stad
Gjakova getroffen door overstromingen
veroorzaakt door hevige regen en
smeltende sneeuw. Er is extra hout en er
zijn boodschappenpakketten uitgedeeld
aan de bekenden van Nore en Metush die
getroffen waren door het wateroverlast
om hen te ondersteunen.
Arjan Otter treedt toe tot bestuur
Wij zijn blij te kunnen melden dat in 2020 het bestuur versterkt is met de komst van Arjan
Otter. Arjan was al langere tijd betrokken bij het werk van Nore en Metush Kaja als lid van de
diaconie van de Lichtboog in Houten. Zo heeft hij in 2015 voor een groep van 20 tieners van
de kerk een diaconale reis naar Kosovo georganiseerd. Ook reisde hij zelfstandig met zijn
dochter naar Gjakova. Met de betrokkenheid van Arjan in het bestuur van Chaim is ook de
waardevolle relatie met de Lichtboog op een duurzame manier gelegd.

Het Chaim bestuur wil graag alle mensen bedanken die het werk van Chaim in 2020 hebben
ondersteund.

