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NEW DAY IMPACT
Stichting New Day Impact is een Apeldoornse organisatie voor ontwikkelingssamenwerking,
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 arbeidskracht. Samen zetten we duurzame projecten op voor
kwetsbare groepen in welzijn, zorg en educatie.

PROJECT
In Albanië realiseerde New Day Impact diverse
bouwprojecten zoals huizen voor families, een
school en twee wijkcentra. In Kosovo zijn in
2017 de geitenboerderij en de New Day Village
officieel geopend. Maar we doen meer dan

bouwen. We ondersteunen onze partners bij
hun programma’s en werken waar mogelijk
mee aan capaciteitsvergroting, bijvoorbeeld
door het geven van trainingen.

SAMEN IN ACTIE
New Day Impact brengt graag mensen in
beweging om op zoek te gaan naar eigen
mogelijkheden om in actie te komen tegen de
nood in de wereld.

MEER INFO: NEWDAYIMPACT.NL

Nog na genietend van ons bijzondere en
feestelijke 10-jarig jubileum op 7 december j.l.,
gingen we door in het nieuwe jaar 2020.
Wie had in december kunnen denken dat
medio maart de hele wereld zou worden
stilgezet door Covid-19? Wat een impact heeft
dit virus op ons aller leven.
De impact hiervan in mijn persoonlijke leven
en mijn bedrijf valt in het niets bij wat zoveel
arme mensen in Albanië, Kosovo en Brazilië is
overkomen.
Want wat doe je wanneer je verplicht wordt
binnen te blijven, niet naar je werk kunt (als
je al werk hebt), geen inkomsten hebt, geen
boodschappen kunt doen en dus niets te eten
hebt?
Ons dat realiserend zijn we als NDI eind
maart in de actie-modus gekomen voor
voedselpakketten. Velen van jullie hebben
ons hierbij financieel gesteund, enorm
bedankt daarvoor! Zo hebben we ruim 700
voedselpakketten kunnen uitdelen!

Nieuw in deze brochure is een terugkerend
item ‘Hoe gaat het met …?’. Dit keer onze
vriend en chauffeur Mandi aan het woord.
Je leest over één van de vele families die
we hebben kunnen helpen met een huisje.
Prachtig!
Helaas hebben we afscheid genomen van
Astrid van den Bos in haar bestuursrol.
Gelukkig blijft ze enorm betrokken bij ons werk.

Covid-19 had invloed op reizen die er gepland
stonden en ook op het golftoernooi waarmee
we in september grootschalig wilden uitpakken
als fundraiser. Voor zowel de reizen als het
golftoernooi hebben we een nieuw plan
bedacht. Je leest er verderop meer over.

Veel leesplezier gewenst en hartelijk dank
voor jullie support, op welke wijze dan ook!

Persoonlijk kan ik niet
wachten om weer op
reis te gaan naar
Albanië en Kosovo.
Het lijkt erop dat
we in oktober weer
kunnen/mogen. Graag
zie ik jullie weer ergens
aanhaken, bijvoorbeeld in
september tijdens ons alternatieve golftoernooi
of op een van onze reizen. Ik heb er zin in!
Doen jullie weer mee?

ge
Paul de Lan

NOODHULP IN CORONATIJD

Small gifts, big impact!

Toen Europa in maart werd geconfronteerd met het coronavirus hebben wij al snel contact
gezocht met onze partners in Albanië en Kosovo. We vroegen hen waarmee we iets konden
betekenen op dat moment. Voedselpakketten, was het antwoord. De actie via de mailing die
we vervolgens op touw hebben gezet heeft ons in staat gesteld ruim 700 voedselpakketten
te realiseren. Veel verhalen kwamen via onze partners naar ons toe.
Jeton Sokoli, pastor in Gjakova, Kosovo
NIEUWE CONTACTEN
We bidden in Klina al geruime tijd voor nieuwe
contacten en nieuwe gezinnen die we zouden
kunnen helpen. In april hebben we contacten
kunnen leggen met 14 nieuwe gezinnen in deze
stad. Samen met de directeur van sociale
gezondheidszorg werden 14 arme gezinnen
geïdentificeerd die voedsel nodig hadden. Al

Steun een familie met
voedsel voor € 20 per week

deze gezinnen hebben wij ontmoet en we
konden hen laten weten wie we waren en
waarom we dit doen. De contacten zullen
vervolgd worden in de komende maanden!
LICHT EN ZOUT
Een heel bijzondere ontmoeting hadden we
met Pjeter uit Klina. Tijdens de pandemie stierf
zijn vrouw en we konden hem noch zijn familie
ontmoeten om met hen te rouwen.
We besloten eten naar Pjeter en zijn zoon Nadi
te brengen. We ontmoetten Pjeter voor de deur
en toen hij ons zag begon hij ons, al huilend, te
vertellen over zijn lieve vrouw.

We voelden dat we er gewoon moesten zijn,
een schouder voor hem moesten zijn waarop
hij kon uithuilen en rusten en hem te troosten
en bemoedigen. We verzekerden hem dat er in
Jezus leven is en geen dood en wie in Jezus
sterft, voor altijd zal leven. Door ons bezoek
was hij opgelucht en kon hij het loslaten.
Jezus vraagt ons om het licht en het zout van
de wereld te zijn en te huilen met degenen die
huilen en rouwen met degenen die rouwen. Dat
hebben we kunnen doen, terwijl we hem
voedsel kwamen brengen.
Nerila Mulla, Global Care Center in Tirana,
Albanië
GLIMLACH
Vanuit het Global Care Center zijn in Bathore en
Kamza veel gezinnen in nood bezocht met
voedselpakketten. Veel mensen verdienen hun
geld door plastic te verzamelen, door in een
fabriek te werken of door te bedelen op straat.

Vanwege de lock-down mocht niemand het
huis uit. En dan te bedenken dat huiselijk
geweld hier een veelvoorkomend probleem is…
De komst van voedselpakketten bracht een
welkome opleving in veel gezinnen. We zagen
weer een glimlach op de gezichten van de
moeders en de kinderen waren enthousiast ons
weer te zien.

NEWSFLASH

3.

WEBSITE
UPDATE

De afgelopen tijd is er hard gewerkt aan het professionaliseren van onze website.
Zo is er een handige donatie-tool geïmplementeerd, die het eenvoudig mogelijk maakt om
geld aan ons te doneren. Je kunt daarbij zelf kiezen voor welk project je wilt geven. Ook is
de Engelse versie van de website geactualiseerd.
Neem eens een kijkje op de website: www.newdayimpact.nl.

1.

4.

10-JARIG JUBILEUM

In december hebben we als bestuur afscheid
genomen van Astrid. Ze schrijft er in deze
brochure zelf iets over. Gelukkig zijn we haar
niet ‘kwijt’. Wat zet ze zich toch met hart en
ziel in voor de Pop-up-store!
Astrid, hartelijk dank voor vele jaren samen
werking in het bestuur en superfijn dat je
nog steeds zeer actief en betrokken bent
bij NDI!

Wat een prachtig feest met anekdotes, herinneringen, foto’s, filmpjes, muziek maar vooral van
ontmoetingen vierden wij op 7 december 2019! Heel gaaf om ook onze Albanese vrienden Evis,
Berti, Mandi en Mondi erbij te hebben, evenals Rik en Machteld, die nu inmiddels in Nederland
wonen. Hartverwarmend dat zoveel vrienden en supporters van New Day Impact zijn gekomen
om dit feest mee te vieren. Meer dan ooit werd het duidelijk voor ons hoe belangrijk relaties zijn.

2.

CORONA
EN NDI-REIZEN

Dit jaar stond er ook een aantal reizen gepland.
• Medio maart zou een afvaardiging van het bestuur
naar Albanië en Kosovo gaan om een aantal
zaken te regelen en voor te bereiden. Eén dag
voor vertrek werd gemeld dat de landen ‘op slot’
zouden gaan. De reis is gecanceld, helaas.
• Hetzelfde geldt voor de missiereis die eind april/begin
mei gepland stond. De reis is nu verzet naar oktober.
Hopelijk is het dan weer mogelijk om onze Balkanvrienden te bezoeken. Wij zien er in elk geval naar uit!
• Deze zomer was gepland om met een grote groep
jongeren van de VEZ uit Zwolle naar Albanië en Kosovo
te reizen. Eind april bleek al dat dit geen reële optie
zou zijn. Deze reis is verschoven naar zomer 2021.

BESTUUR

5.

POP-UP
STORE

Door corona kon de kledingparty op 12 maart niet doorgaan.
Daarvoor in de plaats is er een flitsende Pop-up-Store gekomen.
Je kunt een uurtje boeken op de donderdagavond en geheel
RIVM-proof winkelen in een ruim opgezette ruimte met hippe
kleding, sieraden en leuke Home-deco spullen aan Kostverloren in
Apeldoorn. Inmiddels is er al voor meer dan € 3.000 verkocht! De
opbrengst hiervan wordt gebruikt voor voedselpakketten in
Albanië en Kosovo.
Houd onze sociale media in de gaten voor de openingstijden!

NEWSFLASH
6.

GOLFTOERNOOI ‘BREAK OUT’ OP
17 SEPTEMBER

Het grote golftoernooi dat op 17 september a.s. gepland
stond is wegens corona en de overheidsrestricties op
evenementen verplaatst naar voorjaar 2021.
Om verbinding te houden met de flightcaptains
organiseren wij voor hen op die datum een toernooi
met als thema ‘Break Out’ op de Scherpenbergh.
Interesse om mee te doen? Meld het ons via
info@newdayimpact.nl.

7.

HOMERUN

02-02-20

Met veel plezier kijken we terug op de Midwintermarathon-sponsorloop op
2 februari j.l. in Apeldoorn. 45 runners liepen een bedrag bijeen van € 3.500,wat besteed werd aan het renoveren van het huis van de prachtige maar
kwetsbare familie Berisha in Klina, Kosovo.
Ondanks de regen zijn er mooie tijden neergezet en genoten we van een
(uiteindelijk toch) warme tent en heerlijke Franse uiensoep, koffie, thee en
broodjes van de Bon Vivant.
Wie gebruik maakte van de masseuses heeft daar geen spijt van gehad: een
weldaad voor je lijf na de inspanning op deze natte en winderige dag.
Reserveer voor de volgende sponsorloop het weekend van 6 en
7 februari 2021 vast in je agenda!

ASTRID 10 jaar avontuur

Astrid van den Bos heeft per 1 januari j.l. haar bestuursfunctie van Stichting New Day Impact
neergelegd. Astrid hierover aan het wood.
"10 jaar avontuur, 10 jaar met lieve vrienden
deze mooie stichting runnen. Het is goed zo.
Wat ben ik bevoorrecht dat ik leef in een land
waarin ik mij druk mocht -en nog steeds mágmaken voor mensen voor wie basisbehoeften
als normaal eten, een dak boven je hoofd, de
gezondheidszorg een probleem zijn. Mensen
die elke dag deze grote zorgen hebben
om rond te komen, hoe te overleven.

Het was een eyeopener voor
mij om in aanraking te komen
met prachtige mensen in
Albanië en later Kosovo
Mensen die in erbarmelijke omstandigheden
leven maar ook mensen van organisaties
die met alle liefde die ze in zich
hebben hun landgenoten helpen.
Wat was het heerlijk om te zien hoe prachtige
projecten van de grond kwamen. Dat er

zoveel druppels op de goede plaats vielen,
dat zoveel mensen gezegend en aangeraakt
werden. Ook hier in Nederland. Door allerlei
evenementen, reizen, kerkdiensten en
projecten die NDI tot nu toe georganiseerd
heeft, zien we wat een impact het heeft op
iedereen. Dat konden we doen dankzij een
geweldig bestuur, getalenteerde enthousiaste
vrijwilligers en dat alles natuurlijk onder
leiding van onze liefhebbende Vader.
Blij dat ik deze mooie tijd heb gehad en
onderdeel was van een bevlogen bestuur, de
gezelligheid, de enorme energie en inspiratie
die we elkaar gaven. En nu, na 10 jaar kijk
ik dankbaar terug en zeg: oké, nu even niet
meer in het bestuur, het is goed zo. Fijn om
meer tijd te hebben om andere dingen te
doen. Maar NDI laat ik niet los! Omdat het
mij niet loslaat. De prachtige stichting met
geweldige vrienden, hier in Nederland. Maar
ook in Albanië en Kosovo. Voor het leven…”

NEW DAY FAMILY CARE
Voor sponsors is het ook mogelijk een persoon of familie te steunen. Zo is er een aantal
donateurs die met een gericht doel geeft voor een vaak afgebakende periode. Denk hierbij
aan een bijdrage in levensonderhoud, medicijn- of studiekosten e.d.
Een sponsorgezin aan het woord.

KERK VOOR EEN KERK

Samen met de VEZ (Vrije Evangelisatie Zwolle) zijn we het initiatief gestart om plannen voor een
multifunctioneel gebouw uit te werken voor pastor Jeton. De eerste bouwplannen zijn er al.

EEN KERK/MULTIFUNCTIONEEL CENTRUM
IN KOSOVO
Jeton Sokoli is al vele jaren werkzaam als
pastor in Gjakova. Op dit moment huurt hij
hiervoor een ruimte met een extreem hoge
huurprijs.

Bijbelstudies, jongerenbijeenkomsten maar ook
kinderopvang, huiswerkbegeleiding, Engelse
lessen, trainingen, e.d. Intussen maken we
samen plannen voor de bouw.
Wij kennen Jeton als een gedreven man met
een groot hart voor zijn volk en we zien er
naar uit dat er in Gjakova een mooie plek van
ontmoeting kan worden gerealiseerd.
COLOUR THE WORLD
In de zomer van 2021 gaat er een grote groep
jongeren van de VEZ naar Kosovo en Albanië
en zij zullen gedurende deze reis ook met
pastor Jeton samenwerken.

Een tijd geleden ontstond er vanuit
New Day Impact het idee om met hem
na te denken over de bouw van een
multifunctioneel centrum, waar naast
kerkdiensten ook andere bijeenkomsten
kunnen plaatsvinden. Denk hierbij aan

Met het thema ‘Colour the world’ hopen zij
samen kleur te brengen in de levens van de
mensen die zij zullen ontmoeten. We zien er
naar uit om er samen een fantastische reis van
te maken!

JORIS EN MIRJAM NAUTA
“Wij, als jong gezin, ondersteunen het kindje
Sarah. Dit kwam tot stand na een gerichte
oproep op Facebook waarin hulp werd
gevraagd voor de zorgelijke situatie van een
net geboren baby in Bathore voor wie geen
moedermelk beschikbaar was en geen geld
was om babyvoeding te kopen. Hierdoor bleef
Sarah achter in haar groei.

Zo ver weg maar in
gedachten zo dichtbij
Zelf zijn we ouders van 2 gezonde jonge
meiden; we kunnen ze geven wat ze nodig
hebben. Hoe mooi is het om te delen van onze
rijkdom, om ook onze kinderen te leren dat
het niet vanzelfsprekend is dat er altijd eten en
drinken is.

STEUN EEN FAMILIE
Wil je ook doneren aan een project van
Familycare? Stuur een mail naar
info@newdayimpact.nl.

We zijn dankbaar dat we dat mogen uitdragen
naar de mensen die het nodig hebben. Prachtig
zo te kunnen bijdragen aan de groei en
ontwikkeling van een kind, zo ver weg maar in
gedachten zo dichtbij.”

Wij nemen dan contact met je op en gaan in
overleg met jou en onze partners op zoek naar
een persoon of gezin.

HOE GAAT HET MET…

Mandi

In deze nieuwe rubriek nemen we als eerste een kijkje in het leven van onze vriend en
trouwe chauffeur Mandi.
Hi Mandi, wij hebben elkaar voor het laatst
ontmoet op het 10-jarig jubileum van NDI.
Zo bijzonder dat jullie een paar
dagen in Nederland konden
zijn! We namen afscheid in
de veronderstelling dat we
elkaar in maart weer zouden
ontmoeten. Maar toen kwam
Covid-19 en kon er veel niet
meer doorgaan. Wat heb jij de
afgelopen periode meegemaakt?
Toen ik in december terugkeerde naar Albanië
heb ik het werk van onze stichting weer
opgepakt en heb veel gezinnen geholpen
die zonder huis waren komen te staan na de

aardbeving. Met containers konden we hen
tijdelijk huisvesting bieden en in ons centrum
waren er maaltijden beschikbaar voor hen. In
maart mocht niemand meer ‘het huis’ uit, dus
wij hebben de mensen opgezocht met voedsel
en maaltijden. Ook eenzame oude mensen
helpen wij waar het kan.
Hoe gaat het met de mensen die jullie
bezoeken?
Het gebied waar we werken is niet heel erg
arm maar de mensen zijn vaak lui. Sommigen
zijn harde werkers en in deze mensen zie je
hoop en vertrouwen. Veel mensen kampen met
depressie. Wij zien dat er heel veel te doen is,

Ik zag er zo naar uit om
weer met groepen op te
trekken

maar ook dat mensen meer dan ooit open
staan voor God.
Je bent ook druk met het bouwen van een
centrum.
Onze organisatie ‘Planters Seed Foundation’
bouwt een nieuw community centrum waar
we als kerk met 100 personen kunnen
samenkomen. Het gebouw is ook bestemd
voor fysiotherapie, het geven van (Engelse)
lessen, kinderopvang enz. Voor de kinderen
komt er buiten een mooie speeltuin. Ik
coördineer de bouwwerkzaamheden.

Wanneer reed je voor het laatst in je bus met
een groep?
Ik zag er zo naar uit om weer met groepen op
te trekken, maar dat is allemaal niet mogelijk
geweest. Als ik mij goed herinner is de NDIgroep in oktober de laatste groep die ik heb
gereden. Wij hopen dat de tijden snel weer
anders zullen worden.
Hartelijke groeten en dank voor jullie support,
mijn vrienden!

water te halen en dit te koken op een vuurtje.
De kinderen vertoonden allerlei vormen van
huidziektes en kregen last van hun longen. Dit
alles door het vochtprobleem in huis en de kou
in de winter. ‘s Winters was men afhankelijk van
water van de buren, omdat de put met water
dan bevroren was. Ze sliepen met z’n achten in
één kamer om zo van elkaars warmte te
profiteren.

NIEUW HUIS
NIEUWE KANSEN

Milazim behoorde tot het Kosovo Liberation Army tijdens de oorlog van 1999, tussen
Kosovo en Servië. Hierbij heeft Milazim verschrikkelijke dingen meegemaakt en na de
oorlog hadden hij en zijn familie helemaal niets meer. Een internationale organisatie
heeft toen een klein huisje voor hen gebouwd, net groot genoeg voor 4 personen.
Inmiddels hadden Milazim en Shpresa Berisha 6 kinderen waarmee ze, zonder werk en
inkomen, in een veel te klein huis woonden.

Ondanks dit huisje zag
iedereen eruit als dakloos
HOOP VOOR DE TOEKOMST
Pastor Jeton heeft de Berisha’s aan ons
voorgesteld, waarop NDI besloot dit gezin te
helpen.
In het najaar van 2019 is hun huis voorzien van
riolering, warm- en koud stromend water en
een badkamer. De deelnemers van de Business
Wise BIG groep hebben er tijdens hun
reisbezoek in oktober samen voor gezorgd dat

het huis werd voorzien van een nieuw dak.
Daarna brak snel de winter aan en het gezin
kon droog en warm overwinteren. Dit voorjaar
is het huis voorzien van betegelde vloeren, een
complete keuken, afgewerkte muren en
elektra.
De familie is ongelooflijk gelukkig en blij met
dit resultaat. De ellende ligt achter hen, hun
waardigheid als persoon en als familie is terug.
De kinderen zijn weer vrolijk en hebben weer
hoop. Hoop op een toekomst waarin zij
volwaardig in de maatschappij kunnen en
mogen meedoen. Ze hebben gezien aan pastor
Jeton en aan NDI dat er mogelijkheden zijn
voor de toekomst en geloven daar weer in.

Tekst: Paul Matla
DUITSLAND
Om te proberen een betere toekomst voor de
kinderen te realiseren heeft Milazim in 2015
alles verkocht wat hij had: huis, grond, dieren
etc. Hiermee had hij genoeg geld om af te
reizen naar Duitsland in de hoop op werk. In
Duitsland werd het gezin in een
asielzoekerscentrum geplaatst. In afwachting
van een werkvergunning en een beter leven
kwam er na 6 maanden nog geen verandering
in de situatie. Ze wachtten op de afhandeling
van de asielprocedure en een werkvergunning,
maar de situatie was uitzichtloos. Ze werden

teruggestuurd naar Kosovo en bezaten
inmiddels niets meer.
EEN HUIS MAAR TOCH DAKLOOS
In Kosovo hebben een paar vrienden, die
Milazim erkenden als held in de oorlog, een
klein huisje voor het gezin gebouwd. Een paar
stenen muren met een planken dak erop. Het
was iets...
Met 8 personen weer terug in twee
slaapkamers, geen stromend water, geen
elektriciteit, tochtende raamkozijnen. Ze
kregen heet water door buiten uit een put

NEW DAY
HOUSING PROJECT

Het opknappen van huizen is door de jaren
heen steeds een terugkerend thema geweest
van New Day Impact. We hebben gezien dat
een huis als een stevig fundament is om het
leven (weer) op te bouwen. We geloven dat dit
een belangrijke stap is om uit de armoede te
komen, de levensstandaard te verbeteren en
zicht te krijgen op een betere toekomst.

Het afgelopen jaar hebben we veel families
kunnen helpen, zoals je kunt lezen op de
website.

ij
Scan meer info
voor m

NDI BUSINESSWISE
REIZIGERS VERTELLEN

Benno Kayser:

DRUPPEL OP DE JUISTE PLAATS
Heel vroeg in de ochtend vertrokken we naar
Kosovo en Albanië met een voor mij bijna
geheel onbekend reisgezelschap. Het was
het begin van een enorme rollercoaster. Wat
een ontzettend indrukwekkende, mooie,
persoonlijke, confronterende en ogenopenende reis! En wat een enorme passie

bij al die mensen die NDI een gezicht geven.
We hebben veel projecten van NDI mogen
bezoeken en hoorden daar ook de verhalen
van de betroffen mensen. En dat slechts
een paar duizend kilometer verderop. Ik ben
dankbaar dat ik deel heb mogen nemen aan
deze bijzondere reis en de deelnemers ervan
heb leren kennen. Een heel bijzondere groep.
Een uitspraak van een van hen is mij bij
gebleven: “Het gaat niet over een druppel op
een gloeiende plaat, maar over een druppel op
de juiste plaats!”

Lisanne Panhuis
ROLLERCOASTER
Veel bedenktijd of ik wel/niet mee wilde
gaan kreeg ik niet, maar wat een geweldige
ervaring was het voor mij om met deze groep
mooie, lieve mensen op reis te gaan.
Die week kwam er een rollercoaster aan
emoties voorbij. Zó stond ik enorm te genieten
van een herder die met zijn geitjes uit de
bergen kwam wandelen naar de door NDI
gebouwde geiten-boerderij, terwijl ik op een
ander moment het niet droog kon houden bij
het luisteren naar het persoonlijke verhaal
van Pastor Jeton, die bij de begraafplaats
vertelde over hoe zijn vader en vele andere
mannen op gruwelijke wijze zijn vermoord.

We hebben diverse projecten bezocht en ook
verschillende bezoekjes afgelegd aan gezinnen
die zijn geholpen door NDI. Prachtig om te zien
wat voor een mooi werk er is afgeleverd. De
hartelijkheid van de mensen en die dankbare
kindersnoetjes, daar smelt je echt van.
Tijdens de vele kilometers die we in het busje
aflegden, maar ook in de avonduurtjes in
de hotels vonden er veel goede gesprekken
plaats met ook ruimte voor emoties en humor.
NDI heeft ons in 5 dagen tijd zo ongelofelijk
veel laten zien, voelen en ondernemen…
het valt met geen pen te beschrijven!
Ik denk dat het niet bij deze ene trip blijft met
deze groep.

KOM IN
BEWEGING
WORD VRIJWILLIGER
Ben je enthousiast over het werk dat wij doen en
wil je je inzetten als vrijwilliger? Wij zijn blij met
jouw hulp! Laat ons weten waar je goed in bent.
Mail naar info@newdayimpact.nl
AANMELDEN VOOR DE NIEUWSBRIEF
Wil jij op de hoogte blijven via de (digitale)
nieuwsbrief? Laat het weten via
info@newdayimpact.nl

GA MEE OP DEZE
ONVERGETELIJKE REIS!

Connect tijdens deze 5-daagse reis met inspirerende business leiders uit Europa. Bezoek
Oost-Europa op een manier zoals je dat nog niet eerder hebt gedaan.
Het bestuur van New Day Impact neemt je
mee op deze geheel verzorgde reis. Met
een afwisselend programma bezoek je een
aantal highlights van Albanië en Kosovo.
Maar ook ontmoet je leiders van deze landen
en word je geïnspireerd door de kansen en
mogelijkheden. De contacten met lokale
bewoners zullen je raken door hun verhalen en
visie op de toekomst.
Meegaan met deze Businesswise reis is een
aanrader. Naast ontspanning en plezier brengt

het je ook inspiratie en een andere kijk op
het leven. De kosten van deze reis dekken
reis en verblijf en een deel zetten we in als
sponsorgeld voor projecten ter plekke.
DATUM
8 t/m 12 oktober 2020
KOSTEN
€ 1.250,- PER PERSOON ALL INCLUSIVE
In dit bedrag is ook een deel gereserveerd
voor onze projecten.

MELD JE AAN VIA INFO@NEWDAYIMPACT.NL

PRESENTATIES
Help NDI aan mogelijkheden voor presen
taties. In overleg komt er een team voor een
presentatie met mooi beeldmateriaal, helemaal
aansluitend op jouw verzoek of situatie.
FEESTEN
Bestem je verjaardags- of jubileumgeld voor New
Day Impact of vraag komisch duo Ali en Maaike
om jouw feest op te vrolijken. Zij doen dit in ruil
voor een mooie gift, een collecte of presentatie!
ONLINE SHOPPEN = GRATIS DONEREN
Bestel via newdayimpact.doelshop.nl
producten bij de populairste webshops en
er gaat een deel van het aankoopbedrag
naar NDI, zonder extra kosten!

CONTACT
06 462 705 83
www.newdayimpact.nl
info@newdayimpact.nl
KANTOOR
Tweelingenlaan 44
7324 AN Apeldoorn
IBANnr. NL68RABO0155658514
KVKnr. 08212999
REDACTIE
Rolinka Everaars
Fijke Stellingwerf
VORMGEVING
Fijke Stellingwerf
www.fijke.nl

HELP JE MEE?

Al meer dan 10 jaar zetten wij ons in voor kwetsbare mensen in Albanië en Kosovo.
Wij voelen ons met hen verbonden en juist in deze tijd zien we dat de nood groot is.
Meer dan ooit is hulp hard nodig! Help je mee?
DONEREN
New Day Impact is voor haar projecten
afhankelijk van giften. Als je ons financieel wilt
steunen kan dat door een gift (eenmalig of
periodiek) over te maken naar
NL68RABO 0155 6585 14
t.n.v. Stichting New Day Impact.

AGENDA

•
•
•
•
•

ij
Scan meer direct!
en don

17 september 2020 - GOLFTOERNOOI: BREAK OUT
8 t/m 12 oktober 2020 - BUSINESSWISE REIS
17 t/m 22 oktober 2020 - NDI MISSIE REIS
10 t/m 20 juli 2021 - JONGEREN-MISSIEREIS VEZ ZWOLLE
20 t/m 30 juli 2021 - JONGEREN-MISSIEREIS TABERNAKELKERK

