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In deze bijzondere tijden wereldwijd, is het belangrijker dan ooit om met elkaar in verbinding te 
zijn. De omstandigheden dwingen ons om bewuste keuzes te maken: wat doe je met je tijd en 
geld, waar zet je op in?
We hebben meer tijd over omdat we minder reizen, sporten en vergaderen. Toch is het belangrijk 
elkaar op te zoeken binnen de mogelijkheden die er zijn. Voor ons als NDI is in verbinding zijn: 
weten wat bij de ander leeft, betrokken en geïnteresseerd zijn in het verhaal van de ander.
Het lijkt erop dat de kloof tussen rijk en arm steeds groter is geworden in het afgelopen jaar. De 
welvaart heeft reserves opgebouwd en put daar hulp uit; de derde wereld krijgt harde klappen op 
het gebied van voedseltekort. Er is sprake van stijgende werkloosheid en uitzichtloosheid. Steeds 
minder kruimels vallen van de tafel...

Als NDI blijven we graag in verbinding met jullie, onze achterban in NL.
Vandaar deze brochure waarin we je meenemen in onze ervaringen en 
activiteiten.
Je leest over onze partners in Kosovo en Albanië, hoe zij dealen met 
een leven in coronatijd en over de voortgaande plannen voor een 
multifunctioneel centrum in Gjakova. Over vrijwilligers die zich in NL met 
hart en ziel inzetten om opbrengsten te genereren voor projecten van 
NDI. En over plannen om ons ook in Nederland in te zetten voor de minder 
bedeelden.

Hartelijk dank dat jullie met ons in verbinding blijven door het lezen van deze brochure en jullie 
betrokkenheid in praktische hulp en/of giften. Wij wensen jullie allen hele fijne feestdagen toe.
Namens het bestuur van NDI: stay safe and stay connected, ook in 2021!

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.

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.

PROJECTEN

MEER INFO: NEWDAYIMPACT.NL

Stichting New Day Impact is een Apeldoornse organisatie voor ontwikkelings
samenwerking, werkend vanuit een christelijke identiteit. We hebben projecten in 
Oost Europa, waar we altijd samenwerken met lokale partnerorganisaties om 
verant woordelijkheid 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. 

STAY CONNECTED

Frits van Triest

NEW DAY IMPACT



PASSION FOR 
PEOPLE
Zoals in Nederland alles anders is, is dat zeker ook het geval in Albanië en Kosovo.
Het aantal besmettingen is daar sinds begin november weer enorm toegenomen. Ook 
al zijn veel besmettingen niet bekend of geregistreerd.

in coronatijd

zijn te ontmoeten, elkaar in de ogen te kijken 
en een arm om iemand heen te slaan.
Dat gaat vast weer gebeuren, maar nu nog 
even niet. Gelukkig hebben we hele goede 
contacten en worden we zeer regelmatig 
op de hoogte gehouden van de situatie. 

NDI IN CORONATIJD
Al meer dan 10 jaar ondersteunt New Day 
Impact projecten in Oost-Europa. Om dit werk 
goed te kunnen doen reizen we regelmatig 
heen en weer en nemen daarbij graag 
anderen mee. Door COVID-19 konden deze 
reizen dit jaar niet doorgaan en ook voor 
volgend jaar is dat nog maar zeer de vraag. 
Uiteraard blijven we onze partners 
ondersteunen, spreken we hen online 
en proberen we zelfs een groot nieuw 
project in Gjakova op te starten. Maar 
ondanks dat voelen we de afstand tot 
de mensen die we zo graag helpen! 

IN BEWEGING IN NEDERLAND
Ons hart gaat altijd sneller kloppen als we 
iets voor een ander kunnen betekenen 
op een hele tastbare manier.
Tot nu toe waren de NDI-activiteiten in 
Nederland vooral gericht op fondsenwerving, 

maar in Nederland is er ook veel nood, waar 
we actief een steentje aan kunnen bijdragen.
In onze statuten hebben we een ruime 
definitie opgenomen. We willen wereldwijd 
mensen ondersteunen die hulpbehoevend 
zijn, dat zou dus ook in Nederland kunnen 
zijn! New Day Impact brengt mensen graag 
in beweging om op zoek te gaan naar eigen 
mogelijkheden om in actie te komen tegen de 
nood in de wereld. Zelf een bijdrage leveren 
aan een plaatselijk initiatief heeft ook veel 
impact. Het is heel goed mogelijk dat deze 
periode van gedeeltelijke lockdown ook je 
sociale leefomgeving een stuk kleiner heeft 
gemaakt. Je actief inzetten voor een ander 
verandert je kijk op je eigen leefsituatie en 
geeft zicht op wat armoede eigenlijk betekent. 

PLAATSELIJKE PROJECTEN
Op dit moment onderzoeken we de 
mogelijkheden voor ondersteuning van 
plaatselijke projecten in Apeldoorn e.o. op 
het gebied van primaire levensbehoeften. 
Houd onze website en Facebookpagina 
in de gaten over dit initiatief en hoe 
jij daaraan kunt bijdragen! Heb je 
zelf ideeën, laat het ons weten!

Kinderen gaan met mondkapjes op naar 
school; hogescholen en universiteiten geven 
online lessen. Samenkomen als kerk in z’n 
geheel is vaak niet meer mogelijk, maar 
gelukkig ontstaan er vanuit de kerken kleine 
kringen die elkaar opzoeken en versterken.
Onze partners worden dagelijks met de 
beperkingen geconfronteerd. Vaak is het 
coronavirus dichtbij gekomen, doordat familie 
of vrienden hiermee besmet zijn geraakt. Dit 
heeft natuurlijk grote invloed op het werk 
dat niet als vanouds kan plaatsvinden. Veel 
contacten vinden online plaats zoals via 
whatsapp groepen en Zoom. Het gaat dan om 
bijvoorbeeld cursussen en gebedsgroepen.

CREATIEF 
Je ziet ook hier dat er veel creativiteit ontstaat!
Zo heeft Alma Syla, werkzaam onder de 
vrouwen van Bitaj, zich in de afgelopen 

periode volop voorbereid op de maand 
december. Elke dag ontvangen de kinderen 
en gezinnen in Bitaj deze maand een ‘native 
story’. Hierin herkennen bewoners zich en dit 
geeft mooie kansen om de boodschap van 
Kerst in de huizen te laten binnenkomen. De 
tieners zijn ingeschakeld om te helpen bij een 
schoenendoos-actie voor alle kinderen van 
Bitaj. Zij zijn blij dat ze iets kunnen betekenen 
voor anderen en hun talenten kunnen inzetten. 

VERBONDEN 
Als bestuur zijn we dankbaar voor het contact 
met onze vrienden in Albanië en Kosovo. 
Regelmatig krijgen we foto’s, filmpjes en 
verhalen van hun activiteiten en we praten 
van tijd tot tijd bij in online zoommeetings.
We missen het fysieke contact enorm en 
zouden graag weer in het vliegtuig stappen om 
de projecten en de mensen die erbij betrokken 



HOE GAAT HET MET…

EVEN VOORSTELLEN!
Mijn naam is Jeton Sokoli, ik kom uit Gjakova, 

Republiek Kosova. Ik ben getrouwd 
met Flaviona en we hebben drie 

kinderen. Samuel is 12 en zit in 
de zesde klas. Lea en David 
zijn een tweeling, ze zijn 8 jaar 
oud en zitten in de derde klas. 
De kinderen houden erg van 

voetballen en fietsen. Samuel
is gek van voetbal, Lea tekent graag 

en David heeft grote interesse in wetenschap. 
Hij kent de planeten en weet veel over het 
universum. Flaviona en ik werken voor onze 
kerk, ROK (Rebirth Of Kosova).

WERKEN IN DE COVID-19 PERIODE
Dit is een heel gek jaar voor ons geweest. Elk 
plan dat we als kerk hadden moest worden 
bijgesteld door mee te bewegen met de flow 

waarin we terecht kwamen door COVID-19. 
Op dit moment zijn we bezig met een aantal 
kleine celgroepen. Samenkomen in de 
huizen en met elkaar het woord van God 
bestuderen. Vanwege de nieuwe lockdown-
maatregelen van de overheid hebben we alle 
kerkactiviteiten weer uitgesteld en zijn we naar 
“Church Online” gegaan.
We zijn bezig met een projectvoorstel om steun 
te krijgen voor families die geen brandhout 
hebben voor de winter. Door COVID-19 zijn 
veel banen verloren gegaan en het aantal 
hulpvragen is snel toegenomen.
Ook zijn we gestart met het jaarlijkse 
kerstproject ‘My gift for You’: een ROK-project, 
waarbij we schoenendozen aan arme kinderen 
in Kosovo uitdelen. We willen scholen en 
kerken aanmoedigen om ons te helpen bij dit 
project. We hopen hiermee een glimlach op de 
gezichten van kinderen te brengen!

Jeton Sokoli

DROOM VOOR EEN 
MULTIFUNCTIONEEL CENTRUM
Als voorganger van een plaatselijke kerk in 
Gjakova, wil ik heel graag een oplossing voor 
het probleem dat we al 13 jaar lang elke maand 
hebben: het betalen van de huur. Mijn gebed 
daarbij is om niet alleen een eigen kerkgebouw 
te hebben maar om dit gebouw te gebruiken 
als een gemeenschapscentrum, om zo heel 
dicht bij de mensen te kunnen zijn. Inmiddels 
gloort er hoop aan de horizon… ;)
Dit centrum zal ons in staat stellen om de 

mensen van Gjakova echt te kunnen dienen: 
kinderen nieuwe talen leren, ruimte voor 
muzieklessen, armen eten geven en een 
schuilplaats bieden aan iedereen dit dat nodig 
heeft.  
Onze droom is om een kerkgebouw te 
hebben met een grote zaal voor 100 tot 150 
mensen. Daarnaast ruimtes voor kinder- en 
jeugdwerk, een gebedsruimte, een kantoor, 
een gastenverblijf en een grote keuken.
Het klinkt misschien als een grote droom, maar 
we hebben een grote God!
Dit centrum zal niet alleen de kerk in 
Gjakova op de kaart zetten, maar in de hele 
regio. Grote dromen, maar we hebben een 
verbazingwekkende Hemelse Vader.
We hebben enorm veel respect voor NDI, hun 
aanpak en hun toewijding om ons te helpen en 
ons al heel veel jaren bij te staan.

"We hopen hiermee een 

glimlach op de gezichten van 

kinderen te brengen"



Ondanks COVID-19 zijn we van plan om dit 
project samen met onze partners te gaan 
realiseren. Het gaat allemaal anders dan 
normaal maar met een goed netwerk, 
betrouwbare partners en onze vrijwilligers 
zetten we goede stappen om dit project van de 
grond te tillen en onze vrienden te helpen. 

KWETSBARE GROEPEN
Hiervoor kon je al lezen hoe pastor Jeton zijn 
droom voor het nieuwe centrum beschrijft. Hij 
richt zich met zijn kerk op kwetsbare groepen 
in de samenleving: weduwen, wezen, ouderen, 
daklozen, straatkinderen en mensen uit 
minderheidsgroepen zoals Roma’s. Roma 
kinderen gaan maar kort naar school en zijn 
een gemakkelijk doelwit voor mensenhandel, 

kinderarbeid, bedelen op straat en prostitutie. 
In de Rilindja community is er zorg voor 
weduwen die hun man hebben verloren tijdens 
de Kosovo oorlog, eind vorige eeuw. Ook is er 
aandacht voor ouderen. Hun pensioen van  
€ 75,- per maand is te weinig voor huur, 
voedsel en medicatie. Velen van de jongere 
generatie verlaten Kosovo waardoor hun 
ouders soms achterblijven zonder zorg en 
voldoende financiën. 

HELPEN
We zijn blij dat we als New Day Impact pastor 
Jeton kunnen helpen bij het realiseren van een 
droom: een eigen centrum om deze 
doelgroepen te voorzien van ondersteuning, 
voeding, opleiding en liefde!

RILINDJA 
COMMUNITY CENTRE 
Momenteel vinden er gesprekken plaats tussen New Day Impact, de ROK kerk van 
pastor Jeton en de gemeente Gjakova in Kosovo. Bouwontwerp de Jong uit Vaassen 
maakte een mooi ontwerp voor een multifunctioneel centrum. Dit ontwerp werd 
voorgelegd aan onze aannemer Uran van Arc Projects uit Gjakova. 

NEWSFLASH
Wat waren we blij dat we in deze tijd toch een ‘captains-only’ golftoernooi konden organiseren!
Weliswaar niet zo groots als anders, maar met  36 golfers werd het evengoed een geweldig event. 
Alles droeg bij aan een geslaagde dag: de ontvangst door Ali en Maaike met corona-check, de 
wedstrijd met extra Balkan-games elementen, de geweldige entourage op de Scherpenbergh, de 
band, het diner en natuurlijk het prachtige weer.
De netto opbrengst van maar liefst € 16.500,- is bestemd voor het New Day Housing project in 
Albanië. We bedanken alle deelnemers, onze vrijwilligers en het team van de Scherpenbergh!

1. GOLFTOERNOOI BREAK OUT 
17 SEPTEMBER

Dit najaar is er weer een samenwerking gestart 
voor de renovatie van 4 huisjes in Korce, 
Albanië. Wij hebben onze partners Dorcas 
en Mission Emmanuel in Korçe gevraagd 
om vier gezinnen naar voren te schuiven 
die wij zouden kunnen helpen. Het gaat 
om families die wonen in huisjes die in zeer 
slechte conditie zijn. Vaak spelen er complexe 
situaties bij de gezinnen, zowel financieel, 
sociaal en ten aanzien van gezondheid. We 
zijn blij dat we deze gezinnen met huisvesting 
kunnen helpen, wat hun zicht op de toekomst 
zal verbeteren. De opbrengst van het 
golftoernooi zal hieraan worden besteed.

2.NEW DAY HOUSING 
PROJECT

Al jaren zijn de NDI Kledingparty’s een groot succes. Hippe tweedehands kleding wordt 
ingezameld en twee keer per jaar tijdens een event verkocht voor het goede doel. COVID-19 
zorgde voor nieuwe ideeën: een heuse Pop-up store in de prachtige kantoorruimte van GIB/GBB 
aan de Kostverloren in Apeldoorn. Na shoppen in kleine groepen is het concept nu overgegaan in 
'Private Shopping' en ook dit loopt heel goed! 
Ook een uurtje reserveren? Stuur een mailtje naar astridvandenbos@gmail.com. 

3. POP-UP
STORE



Het was 2016 toen mijn zoon 
Jaco gedoopt wilde worden.

Wel specifiek in Albanië, 
omdat hij daar zoveel moois 
met God had meegemaakt.

Dit was voor mij aanleiding 
om een eerste keer naar 

Albanië te gaan.
Al snel begreep ik het enthousiasme waarmee 
hij telkens na een reis weer thuiskwam. 

Het werkte aanstekelijk: ook ik werd met 
het Albaniëvirus besmet en er volgden 
verschillende reizen waarbij ik als vrijwilliger 
meeging met een NDI-team.

Wat raakt me dan zo?
Mijn hart gaat open als ik zie dat mensen zo 
veel liefde en blijmoedigheid hebben terwijl 
zij vaak in ellende leven. Vergeleken met hen 
zijn wij zo enorm rijk! Reden om iets van mijn 
rijkdom te delen met deze mensen.
Omdat ik thuis graag creatief bezig ben, zag ik 
een mooie combinatie.
Leuke spullen maken en verkopen voor de 
projecten van New Day Impact.
In de kamer waar ik mijn pedicureklanten 
ontvang heb ik een plekje ingericht met spullen 
die ik hier regelmatig verkoop voor NDI. 
Momenteel maak ik mondkapjes en dat ‘loopt’ 
geweldig!
De verkoop hiervan heeft al een mooi 
bedrag opgebracht dat wordt besteed aan 
voedselpakketten in Albanië en Kosovo.

CONTACT
06 462 705 83

www.newdayimpact.nl
info@newdayimpact.nl

KANTOOR
Tweelingenlaan 44
7324 AN Apeldoorn

IBANnr. NL68RABO0155658514 
KVKnr. 08212999

REDACTIE
Rolinka Everaars
Marianne van Veldhuizen
Peter Matla
Fijke Stellingwerf

VORMGEVING
Fijke Stellingwerf
www.fijke.nl 

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) 
nieuws brief? Laat het weten 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!

KOM IN 
BEWEGING

NEW DAY HEROES
Wat moeten we als New Day Impact zonder de inzet van een mooie groep vrijwilligers? 
Zij ondersteunen praktisch bij de organisatie van evenementen, op kantoor, in de 
popupstore of op een andere manier. Daarbij is de één meer zichtbaar dan de ander.
Hier volgt het verhaal van onze ‘hero’ Hillie, die achter de schermen hard werkt om 
inkomsten te generen voor het goede doel. GOUD!

Besmet met 
het Albaniëvirus



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. 

Sinds 2009 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?

Scan mij 
en doneer direct!

WWW.NEWDAYIMPACT.NL


