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Een samenwerking tussen:

Colour
the

Een druppel
op de goede
plaats.

World

Een traan om iemand die lijdt
is kostbaar. Aandacht geven
aan een kind dat veel te weinig
aandacht krijgt is kostbaar.
Een verwenmiddag waar een
heel dorp zich aan laaft, of een
kerkdienst vol van de liefde
van God, dat is ongelooflijk
kostbaar.

Olaf ten Napel vertelt:
“Het is 2009. Met knikkende knietjes
stap ik een schuur binnen. Een vies,
donker hok van 12 m2, met een bed
en een bank, beiden rijp voor de
sloop. Een oude man ligt op een
stinkend matras te slapen bij een
temperatuur van 40 graden. Hij is
ziek en ligt daar al 6 jaar.

Ik zie nergens een wc, nergens stromend water. Er is geen keuken en geen slaapkamer voor
de 3 kinderen van het gezin. Er is alleen maar dit kleine hok. Het gezin heeft in de zomer
geen mogelijkheden om aan de hitte te ontsnappen en in de winter bevriest alles van de kou.
Wanneer het regent lekt het aan alle kanten de kamer in. Medische zorg is voor hen helaas
niet weg gelegd.

Ik voel me
verdrietig
en onzeker.

Wat kan ik hier nu betekenen? We bidden, we
kopen rijst, we geven een cadeautje aan de
kinderen die met tandenstompjes en in veel
te vieze kleren komen aangesneld.

De afgelopen 10 jaar hebben we
impact gemaakt in landen als Albanië
en Kosovo met New Day Impact. We
hebben levens, gezinnen en zelf hele
community `s zien veranderen door de
liefde van God. Voor sommige mensen
bouwden we een nieuw huis. Veel
mensen ontvingen een nieuw hart.
God strekte zich uit naar deze mensen
in nood.

Tien jaar na mijn eerste reis naar
Albanië heb ik ontdekt dat ik dit
land niet kan veranderen. Wel
heeft Albanië mij veranderd.
Het heeft mij laten zien hoe rijk
ik ben, gewoon omdat ik hier
geboren ben. En wat voelt het rijk
om iets daarvan te mogen delen
met deze mooie mensen.

We zijn nog
lang niet klaar.
Eigenlijk zijn we nog maar net begonnen.
En nu hoop ik dat jij met me meegaat naar
deze plek, waar ik een stukje van mijn hart
verloren heb. Ik gun het jou zo, om ook
veranderd te worden. Om te zien dat het
echt waar is, dat God JOU kan gebruiken.
Niet door grote dingen, maar juist door hele
kleine dingen, die een grote impact maken.

Mijn droom is om in de zomer van 2020 met
zo`n 40 jongeren uit de VEZ in het vliegtuig
te stappen en een prachtige geloofsreis te
beleven.”

Ga jij mee?

GA MEE OP DEZE
ONVERGETELIJKE REIS!
In aanraking komen met armoede, confronterende
levenverhalen, maar ook liefde en gastvrijheid. Een
kans om bijzondere relaties aan te gaan, jezelf uit te
dagen en een nieuwe cultuur te leren kennen.

Albanië ligt midden in de Balkan, omringd
door zee en ruige bergen. Een land met
evenveel inwoners binnen als buiten
haar grenzen. Albanië heeft een roerige
geschiedenis van overheersing, communisme
en atheïsme. Na het openen van de
grenzen in 1991 wordt vrij ondernemerschap
aangemoedigd en zijn buitenlandse
investeerders welkom. Er is vrijheid van pers
en godsdienst en iedereen mag gaan en
staan waar hij of zij wil. Toch zijn de sporen
van het communisme nog steeds zichtbaar.
De vernieuwingen vorderen traag en ondanks

de vele buitenlandse hulp is de republiek ook
nu nog één van de armste landen van Europa.
De meeste Albanezen zijn moslim al heeft dit
vaak meer te maken met cultuur dan met een
bewuste keuze.
Kosovo ligt ten Noordoosten van Albanië.
94%van de inwoners zijn etnische Albanezen.
Tussen 1996 en 1999 woedde er een oorlog
tussen Servië en deze etnische Albanezen.
Nu is Kosovo een onafhankelijk land, maar
de gevolgen van deze oorlog zijn nog overal
voelbaar.

WIE ZIJN WIJ?
Stichting New Day Impact is een organisatie voor ontwikkelingsamenwerking, werkend vanuit
een christelijke identiteit.
We hebben projecten in Oost Europa, waar we altijd samenwerken met lokale
partnerorganisaties om verantwoordelijkheid te delen en gebruik te maken van lokale kennis
en kracht. Door zó de handen ineen te slaan worden er duurzame projecten opgezet die
zich richten op welzijn, zorg en educatie. Daarbij brengt New Day Impact graag mensen in
beweging om op zoek te gaan naar eigen mogelijkheden om in actie te komen tegen de nood
in de wereld.
In de afgelopen jaren zijn er zo’n 500 vrijwilligers met verschillende achtergronden mee
geweest naar Albanië en Kosovo om hun gaven en talenten ter plekke in te zetten.

MELD JE NU AAN!
DATUM

4 t/m 14 juli 2020

KOSTEN

€750 per persoon

Colour the world...
Samen mogen wij kleur brengen
in de levens van deze mensen!

Mission Check-in

Maandagavond 21 oktober 2019
VEZ-Centrum

Geef jezelf op!
Mail naar vez@newdayimpact.nl
Voor meer informatie kijk op
www.newdayimpact.nl

