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Zweten voor een douche



De naam van onze stichting New Day Impact (NDI) is niet willekeurig gekozen. A New Day, daar 
klinkt hoop in door. Een nieuwe dag, een nieuw begin, nieuwe kansen, nieuwe hoop. 

De situatie rondom Covid-19 duurt nu zo’n anderhalf jaar en heeft veel impact gehad. Op allerlei 
terreinen zijn we voor nieuwe uitdagingen komen te staan. We kunnen hierbij denken aan 
gezondheid, toegang tot onderwijs, mogelijkheden om te reizen, contact met buren, vrienden en 
familie, maar ook aan zorgen rondom inkomen, werkgelegenheid en basis levensbehoeften. Deze 
uitdagingen kennen we niet alleen in Nederland, maar zeker ook bij onze partners in Albanië, 
Kosovo en Brazilië. 

Maar ondanks deze uitdagingen zien we kansen en zijn we hoopvol. 
Het Leger des Heils project is daar een voorbeeld van. Een ander type project, dichtbij in eigen 
land, maar zeker zo relevant voor onze medemens. 
Ondertussen blijven we in contact met onze lokale partners via de mail, app en zoom. We zijn 
ook blij met partners die mooie projecten opzetten in Albanië. Je leest in deze 
nieuwsbrief bijvoorbeeld over de ‘Breakfast club’ voor kinderen uit arme 
gezinnen en het ‘Green Fresh Food Project’, een duurzaam project 
waarmee kan worden voorzien in nood en dat tegelijkertijd bijdraagt aan 
het duurzaam milleniumdoel 12.3.  

Nee, we zitten niet stil en hebben ons recent ingezet voor de New Day 
Summerrun die op 27 juni plaats vond. Samen met Personal Gym Maurice 
Janssen kregen we zo’n 80 hardlopers in Apeldoorn op de been om te lopen 
voor het goede doel. 

We kunnen niet wachten om de projecten in Albanië en Kosovo weer te bezoeken. Reizen hebben 
we al enige tijd niet kunnen maken, maar deze maand nog reist een delegatie van het bestuur 
naar Albanië. We zijn hoopvol en zien er naar uit ook jou snel weer te ontmoeten!

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. 

HOOPVOL

Marijke Veldhoen

NEW DAY IMPACT



Wat was het een feest tijdens de zonovergoten New Day Impact Summerrun op zondag 
27 juni! Nadat we lange tijd geen evenementen konden organiseren, was dit weer een 
eerste mogelijkheid om van ons te laten horen. 

SUCCESVOLLE SUMMERRUNZweten voor een douche

Samen met Personal Gym Maurice Janssen 
sloegen we dit voorjaar de handen ineen om 
een hardloopwedstrijd te organiseren, al dan 
niet voorafgegaan door trainingsbegeleiding 
van zijn Personal Gym.
Ruim 80 deelnemers schreven zich in 
voor de 5, 10 of 21 km en genoten van de 
weidse uitzichten bij Beemte Broekland, 
het Apeldoorns kanaal of van ons eigen 
Mheenpark. De lopers trotseerden de hoge 
temperatuur en verlegden hun eigen grenzen 
om uiteindelijk met een voldaan gevoel de 
eindstreep te behalen!

De opbrengst van deze run komt ten goede aan 
het realiseren van sanitaire voorzieningen voor 
Stichting Dak- en Thuislozen in Apeldoorn. Hoe 
gaaf is dat!
 
Veel dank aan alle New Day Impact Summer-
runners en aan alle vrijwilligers die hun steentje 
hebben bijgedragen. En last but not least: dank 
aan alle sponsoren die deze run mede mogelijk 
hebben gemaakt!
De vele enthousiaste reacties die we ontvingen 
vragen om een vervolg!



Breakfastclub Vlashaj
MET EEN VOLLE MAAG 
NAAR SCHOOL
HET LEVEN IN VLASHAJ
In Vlashaj, een dorp in de streek Maminas in 
Albanië, wonen mensen vanuit verschillende 
achtergronden en tradities. Sommige families 
hebben een stukje grond voor landbouw, maar 
er is gebrek aan water en irrigatiesystemen dat 
voor praktische problemen zorgt. Niet iedereen 
heeft een eigen stuk grond en de werkloosheid 
in deze streek is hoog. Een aantal vrouwen uit 

deze omgeving heeft een klein baantje, 
bijvoorbeeld als naaister. Toch heeft 
bijna elk gezin een laag maandelijks 
inkomen: rond de € 150 per maand. 

Veel families hebben gelukkig een 
familielid dat werkzaam is buiten Albanië 

om financieel bij te springen.

ONTBIJT 
Onze vaste chauffeur en vriend Mandi Zhuka 
leidt in deze omgeving een wijkcentrum en 
kerk, waar naast kerkdiensten ook allerlei 
projecten en trainingen plaatsvinden. Zo 
zijn er sportactiviteiten en kinderclubs. 
Een grote wens van Mandi is om na de 
zomer te starten met het aanbieden 

van een ontbijt voor de kinderen uit de 
buurt, voordat ze naar school gaan. Het 
gaat dan om kinderen uit arme gezinnen 
of met andere multiproblematiek.

ONDERWIJS ALS TROEF
We weten allemaal dat onderwijs een troef 
is die levens verandert en mensen uit de 
armoede kan helpen. Voedingsprogramma's 
voor jonge kinderen kunnen ervoor zorgen 
dat kinderen fysiek beter voorbereid zijn 
op school. Kinderen die door ondervoeding 
zijn beschadigd, hebben een grotere kans 
om op latere leeftijd naar school te gaan, 
minder te leren en uiteindelijk af te haken.
Bijkomend voordeel is dat de werkers van het 
wijkcentrum via de kinderen contact met de 
ouders krijgen om ook hèn te ondersteunen 
en uit te nodigen voor andere programma’s. 
Doel hierbij is het creëren van een sterke 
gemeenschap in deze regio. De komende 
maanden zullen we dit project samen met 
Mandi en zijn team verder uitwerken. 
Uitgangspunt is de start van de Breakfastclub 
Vlashaj in oktober voor 25-35 kinderen.

NEWSFLASH

De Pop-up store is ruim een jaar geleden ontstaan in de coronatijd maar is een groot succes 
gebleken! Het heeft inmiddels ruim € 10.000,- voor onze projecten opgebracht.

Wil je ook een keer shoppen op een donderdag? 
Stuur een mail naar astridvandenbos@gmail.com en neem een paar hippe, gewassen 
kledingstukken mee voor de shop. Laat je verrassen door de leuke 2e hands en ook nieuwe 
kledingstukken. Welkom!
P.S. In de vakantiemaanden zijn we even dicht, houd onze berichtgeving op social media in de 
gaten.

POP-UP STORE

Sinds 20 mei is New Day Impact gevestigd 
aan Kostverloren 41 in Apeldoorn.
Martin en Astrid van den Bos hebben deze 
fijne ruimte beschikbaar gesteld voor ons 
kantoor. Daar zijn we onwijs blij mee! Het 
kantoor is op dezelfde verdieping waar 
ook de Pop-up store zich bevindt.
Veel dank aan al de vrijwilligers die 
hebben geholpen met de verhuizing!

VERHUIZING 
KANTOOR

JAARVERSLAG 2020
Wil je meer lezen over onze activiteiten 
en cijfers in 2020? Ga naar  
www.newdayimpact.nl/jaarverslagen.



UITDELEN
In 2020 is er al ruim 150.000 kg groente en 
fruit opgehaald voor dit succesvolle project.
Door het grote aanbod is er genoeg om zeker 
3x in de week ‘om niet’ verse groente en fruit 
te ontvangen van de distributiecentra en de 
kassen. Dit wordt vervolgens weer uitgedeeld 
aan organisaties, kerken en gaarkeukens. De 
gaarkeukens koken wekelijks voor duizenden 
ouderen, kinderen en daklozen.

DUURZAAM MILENIUMDOEL 12.3
De voedselbank verkrijgt zo 1.000 kg gratis 
groente en fruit per keer, wat een waarde 
vertegenwoordigt van ca. € 500,-. Prachtig is 
dat hiermee 2.000 kg CO2 gespaard wordt, 
omdat deze groente en fruit anders vernietigd 
zou worden. Zo draagt dit project bij aan het 
duurzaam milleniumdoel 12.3.

New Day Impact steunt dit project van 
de voedselbank door bij te dragen in de 
transportkosten.

Je kunt er meer over lezen op de website van 
de voedselbank: www.foodbank.al

Onlangs zijn we benaderd door onze partner Wilma Verburg, directeur van de 
voedselbank in Albanië, over één van hun projecten: het Green Fresh Food Project.

GREEN FRESH FOOD PROJECTVoedselbank Albanië



CONTACT
06 462 705 83

www.newdayimpact.nl
info@newdayimpact.nl

KANTOOR
Kostverloren 41 
7316 MN Apeldoorn

IBANnr. NL68RABO0155658514 
KVKnr. 08212999

REDACTIE
Rolinka Everaars
Marianne van Veldhuizen
Fijke Stellingwerf

VORMGEVING
Fijke Stellingwerf
www.fijke.nl

FOTOGRAFIE SUMMERRUN
Markus Wegert

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

MAALTIJDEN VOOR MINDER BEDEELDEN
Mensen uit de buurt, die het wat minder 
breed hebben, kunnen op maandag bij het 
Leger Des Heils een maaltijd bestellen die 
op de donderdagmiddag erna kan worden 
opgehaald. Inmiddels zijn er vier kookteams 
actief. Drie kookteams bestaan uit vrijwilligers 
van het Leger Des Heils en één kookteam 
bestaat meestal uit vrijwilligers van NDI.

Het is mooi om als vrijwilliger ook binnen 
onze landgrenzen actief te zijn, zeker in deze 
coronatijd die het moeilijk maakt om te reizen 
naar Albanië of Kosovo.
Er zijn inmiddels al heel wat maaltijden bereid. 
Samen met andere vrijwilligers werken we 
hard om op donderdagmiddag de maaltijden 
op tijd klaar te krijgen. Rond 17.00 uur worden 

de maaltijden opgehaald en vaak is er dan tijd 
voor een praatje met een medewerker van het 
Leger des Heils. Dit is misschien nog wel het 
belangrijkste onderdeel van dit project. 
In de buurt van het Hofveld wonen veel mensen 
die van een inkomen moeten rondkomen dat 
net onder de ‘voedselbankgrens’ valt. Voor hen 
is er ook de mogelijkheid om op woensdag een 
voedselpakket te komen halen. Ook hierbij heb 
ik een aantal keren mogen assisteren.

Ik ben trots op deze samenwerking met het 
Leger des Heils en heb veel bewondering 
voor het werk dat deze organisatie doet in 
Apeldoorn. Bovendien is het supergezellig om 
met andere vrijwilligers in de pannen te roeren! 

Christine de Lange

Vrijwilligers in Apeldoorn
Sinds januari sponsort NDI een maaltijdproject van het Leger Des Heils aan het Hofveld 
in Apeldoorn. Iedere week worden hier op donderdagmiddag 60 maaltijden bereid.



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


