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Juli 2021. Vanuit de lucht zie ik Tirana dichterbij komen. Na bijna twee jaar zetten we straks weer 
voet op Albanese grond, het voelt als thuiskomen! De geuren, de zon, de rijen voor de douane, 
onze chauffeur Mandi die staat te wachten. Er volgt een onhandige begroeting: wel of niet 
aanraken en knuffelen? We lachen er maar een beetje om. Maar wat voelt het ‘good to 
be back’!

In een paar dagen ontmoeten we met een klein bestuursteam een groot deel 
van onze vaste partners en projecten. Wat is het na al die tijd ontzettend fijn 
om bij te praten en elkaar in de ogen te kunnen kijken. We horen over de 
moeilijke tijd rond COVID, het overlijden van mensen binnen de projecten, 
verlies van banen en inkomsten. Maar ook verhalen van hoop, veerkracht en 
onverminderd enthousiasme bij onze partners om te blijven strijden voor de 
kwetsbaren. 

In oktober zit ik opnieuw in het vliegtuig, nu met een team vrijwilligers om zelf de handen uit de 
mouwen te steken binnen de projecten. We krijgen bloemen in Bitaj en Hanne heeft sokken voor 
ons gebreid. We laten overal ons dramastuk zien, we dansen, zijn creatief en spelen het spel 
“storm op de zee”. We brengen voedselpakketten bij gezinnen voor wie dit even een lichtpuntje is.

Mensen vragen wel eens of het echt nodig is om zelf naar de projecten te gaan. Dat kan toch 
allemaal wel online tegenwoordig? Heel goed om over na te denken, maar we weten inmiddels 
dat de praktijk anders is. Dit is werk vanuit het hart, gebaseerd op relaties. Elkaar echt ontmoeten, 
bevragen, met elkaar meeleven; onze trouw hierin wordt zo gewaardeerd! Daarnaast werkt het 
zoveel beter om ter plekke een project te bespreken met onze partners, een burgemeester en de 
aannemers. 

Voorlopig zorgt onze missie dat we onderweg blijven. 
Shpresoj t'ju shoh përsëri së shpejti! (Ik hoop je snel weer te zien!)

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. 

GOOD TO BE BACK!

Marianne van Veldhuizen

NEW DAY IMPACT



NEWSFLASH

POP-UP STORE
Iedere donderdag is de NDI Pop-up store geopend van 10.00 – 16.00 uur. Je vindt er leuke 
gebruikte en nieuwe kleding voor volwassenen en kinderen voor een ‘klein prijsje’.
Het is altijd weer een gezellige ontmoetingsplek; tijd voor een babbeltje met Astrid, een 
kopje thee of koffie en je gaat zeker niet met lege handen naar huis…! ;)
Dit jaar heeft de shop het prachtige bedrag van ruim € 10.000,- opgebracht! Deze opbrengst 
gaat rechtstreeks naar onze projecten in Albanië en Kosovo.

Bezoekadres: Hogekampweg 43 in Apeldoorn. 
Vragen? Stuur een mail naar popupstore@newdayimpact.nl

SUMMERRUN 22 MEI 2022
Na het grote succes van de New Day Impact 
Summerrun 2021 gaan we ook in 2022 weer 
rennen voor het goede doel. Samen met 
Personal Trainer Maurice Janssen 
organiseren we op zondag 22 mei opnieuw 
de leukste run van Apeldoorn! Je kunt je 
inschrijven voor diverse afstanden. Houd 
onze berichtgeving hierover in de gaten en 
noteer de datum vast in je agenda.

HOUT VOOR FAMILIES IN KOSOVO
Via pastor Jeton in Gjakova kwam de 
hulpvraag voor brandhout voor diverse 
families en weduwen die in grote armoede 
leven. Daar helpen wij graag aan mee en we 
hebben een bedrag overgemaakt. Jeton en 
zijn team kunnen deze families gaan helpen 
om ‘warm’ de winter door te komen.

REIZEN 
In 2022 hopen we weer met verschillende 
groepen naar de projecten in Albanië en 
Kosovo te kunnen reizen. Wil je mee op reis? 
Meld je vast aan voor één van de volgende 
reizen via reizen@newdayimpact.nl. 
- 24 t/m 28 maart: Businesswise reis
- 1 t/m 6 mei: Missiereis

INFORMATIEBIJEENKOMST 17 FEBRUARI 2022
Op donderdagavond 17 februari organiseren we voor de vrienden van NDI een 
gezellige ontmoetings- en info-avond. We blikken terug op de afgelopen tijd maar 
praten je ook graag bij over nieuwe projectplannen en over de fondsenwervende 
events die op de agenda staan in 2022. Daar kunnen we zeker nog wel ‘handjes’ bij 
gebruiken!
Heb jij ideeën, wil je meedenken over ons werk? Welkom en laat van je horen!
Meld je per mail aan bij rolinka@newdayimpact.nl onder vermelding van 
‘benerbij170222’ + je naam. Je ontvangt een bevestiging met de tijd en het adres 
in Apeldoorn.



WERKGESPREK MULTIFUNCTIONEEL 
CENTRUM IN GJAKOVA
Ons bezoek begon in Gjakova (Kosovo). Al 
geruime tijd hebben we plannen voor de bouw 
van een kerk/multifunctioneel centrum voor de 
kerkgemeenschap van pastoor Jeton. 
Dit project loopt in goede samenspraak met de 
zojuist weer herkozen burgemeester Ardian 
Gini. Het ziet er goed uit voor de voortgang van 
dit project. In het voorjaar van 2022 hopen we 
hiervoor de vergunning te krijgen zodat er 
aansluitend een start met de bouw kan worden 
gemaakt! 
We hebben zeer goede gesprekken aan tafel 
kunnen voeren met de diverse betrokken 
partijen.

HUISBEZOEK IN GERENOVEERD HUIS IN 
KORÇA
Deze dame op leeftijd (op de foto zit ze in het 
midden) woont nu in een totaal gerenoveerd 
huis in Korca. We hebben haar bezocht: een 
intens dankbare vrouw! Prachtig om te zien hoe 
de aannemer die wij via stichting Dorcas 

hebben ingeschakeld hier een schitterend 
huisje van heeft weten te maken. 

HOUSING PROJECT IN BAJRAM CURRI, 
NOORD ALBANIË
Zo kwamen we gedurende deze reis terecht op 
een plek waar een zeer armoedige situatie 
was: een 60-jarige vrouw woont hier alleen met 
haar zoon in een huisje nabij Bajram Curri. Het 
zinken dak van deze woning lekte overal. 
Omdat het al enkele dagen had geregend 
lagen hier en daar plasjes water en voelde de 
bank, matrassen en dekens klam en nat aan. 
De kachel brandde niet omdat er simpelweg 
geen geld was om hout te kopen. We hadden 
zeer met haar te doen, temeer omdat deze 
vrouw ziek was. We besloten om haar en haar 
zoon te helpen. 

Wat zijn we van plan? 
In dit huisje willen we heel graag de muren 
verhogen, isolatie en goede ramen en deuren 

NIEUWE PROJECTEN IN 2022
Eind november is een groep van zeven personen op reis geweest naar Kosovo én 
Albanië. In een paar dagen tijd zijn daar veel verschillende projecten bezocht. 
NDIbestuursleden Paul, Paul en Frits vertellen.

aanbrengen en een nieuw dak plaatsen dat 
sterk genoeg is voor een dik pak sneeuw in de 
winter. Dit wordt een mooi project voor de 
komende tijd. 

PROJECT GEITENBOERDERIJ IN KORÇA
Tijdens één van onze vorige reizen hebben we 
ook een geitenboerderij in Korça bezocht. Dit is 
een sociaal project van stichting Dorcas en 
stichting Emanuelle. Hier is een voorzichtige 
start gemaakt met 12 geiten maar de 
geitenboerderij is nog niet rendabel omdat er 
nog te weinig geiten zijn. Graag willen we hier 
komend jaar een bijdrage aan leveren. 

Wat zijn we van plan? 
We willen investeren in dit project en dan in 
een ras geiten dat meer melk produceert waar 
kaas, melk en karnemelk van gemaakt kan 
worden. Met deze investering zorgen we in 
potentie voor werkgelegenheid in de regio en 
creëren een spin-off om dit project op deze 
manier rendabel te krijgen. 

HOUSING PROJECT DRENG
In Dreng, een dorpje nabij Bitaj, komen we al 
heel wat jaar. Er woont een ouder echtpaar. 
Beiden hebben fysieke problemen. In het 
reisverslag van de oktoberreis lees je er meer 
over. 

De vrouw van het echtpaar dat hier woont is 
jaren geleden in haar huis een bijbelclub voor 
vrouwen gestart. Soms waren er wel 30 
personen in haar huisje om te luisteren naar de 
verhalen.
Echter, door de aardbeving eind 2019 is het 
huisje grotendeels ingestort. Er is een 
gevaarlijke situatie ontstaan om hier te wonen. 
Toch is het echtpaar zeer dankbaar dat zij God 
hebben leren kennen. Hartverwarmend is het 
om te zien hoe zij voor elkaar zorg dragen.

Wat zijn we van plan?
Onze inschatting is dat het huisje grotendeels 
zal moeten worden afgebroken om het 
vervolgens opnieuw op te bouwen. We gaan er 
haast mee maken om dit te realiseren.

Een enerverende reis

HUISJE BAJRAM CURRI



HET WONDER VAN BITAJ
Van uitzichtloosheid naar hoop
Het dorpje Bitaj 12 jaar geleden: een verscholen bergdorpje ergens ver weggestopt. 
Vergeten door de wereld leek het. Juist hier, in Bitaj, is NDI haar werk begonnen. Hier 
is de basis gelegd voor alle projecten die we de afgelopen 12 jaar hebben mogen doen 
in Albanië en in Kosovo. 
In de projectreis van november kon een bezoek aan Bitaj niet uitblijven…

Voorzitter Paul de Lange vertelt:

DE KINDEREN VAN TÓEN
Het was juist hier, tijdens ons bezoek aan Bitaj 
in november, dat we ons realiseerden wat de 
impact is geweest van ‘ons’ werk de afgelopen 
jaren. 
Tijdens dit bezoek ontmoetten we jonge 
mensen die 10 jaar geleden de kinderen waren 
die naar het schooltje gingen dat we voor hen 
hadden gebouwd. Nu zijn het jonge mensen 
die muziek maken in de kerk. Jonge mensen 
die inmiddels studeren en straks van betekenis 
zullen zijn in de maatschappij. 

VAN UITZICHTLOOSHEID NAAR HOOP 
Dit besefmoment kwam tijdens deze reis diep 
bij ons binnen. De impact die onze hulp heeft 
gehad in dit verlaten dorpje. Dat 
uitzichtloosheid is veranderd in HOOP. Dat 

stemde ons dankbaar en we werden er even 
heel stil van. En tegelijkertijd geeft dat ons de 
energie om verder te gaan met nieuwe 
projecten in 2022!
Help je mee?

HET DORP BITAJ
Toen we Bitaj ‘ontdekten’ wilden we hier iets 
doen, vanuit een diepe bewogenheid voor deze 
Albanese mensen. We wilden hen weer een 
‘echt thuis’ proberen te geven. Een dak boven 
hun hoofd en voorzien in de eerste 
levensbehoefte zodat zij de draad van het 
leven weer op konden pakken. 
Zo begonnen we met het opknappen van ons 
allereerste huisje, waarna er nog veel huisjes 
zouden volgen. Huisjes die een veilige plek 
konden bieden aan gezinnen, die daar zelf 

geen financiële mogelijkheden voor hadden. 
Ook hebben we ‘koeienprojecten’ neergezet, 
die gezinnen vooruit hebben geholpen. We 
bouwden er een degelijk schoolgebouw, 
voorzien van sanitair en met ruime klaslokalen. 
Er is hier een kerkje gebouwd dat voor velerlei 
activiteiten wordt ingezet; het is inmiddels een 
belangrijke plek van ontmoeting voor het dorp. 
En mede dankzij de inzet van onze partners 
Alma en ook pastor Berti uit Lushnje, hebben 
mannen, vrouwen en kinderen de weg naar de 
kerk (terug) gevonden!



Ben je ook geraakt door de verhalen en 
wil je onze projecten steunen? Dat kan! 
Maak dan je kerstgift over naar 
NL68RABO01556.58.514 t.n.v. 
STICHTING NEW DAY IMPACT 
of scan de QR code.

HELP MEE

Scan mij 
en doneer direct!

Passion 
for People



Ik ben Sajmir, 38 jaar oud, getrouwd met Irma 
en we hebben een zoon genaamd Atijon.
Sinds 1995 ken ik de Heer, ik ben opgegroeid 
met Jezus. Ik kom uit een gemarginaliseerde 
gemeenschap die door diepe dalen is gegaan 
en waar God me heeft geleerd hoe ik een 
betere dienaar voor Zijn koninkrijk kan worden.

GEROEPEN
Na mijn opleiding aan de politieschool heb ik 3 
jaar theologie gestudeerd aan het Albanese 
Bijbelinstituut. Daar was het dat God mij riep 
om Hem te dienen. Sindsdien werk ik met 
kinderen, jeugd, muziek en aanbidding, 
prediking en misschien nog wel het 
belangrijkste: schoonmaken en dienaar zijn. 
Sinds een aantal jaren zijn Irma en ik ook 
werkzaam in de Mozaïek kerk in Lushnje.
Met mijn gezin start ik dagelijks om de Heer te 

vragen deel uit te maken van onze dag. We 
doen huisbezoeken en pastoraal werk bij 
families en brengen hen in gebed bij God. 
‘s Middags helpen we bij de naschoolse opvang 
waar we bijdragen aan de opvoeding van 
kinderen. We geven hen liefde en aandacht en 
eten samen. 
‘s Avonds brengen we tijd door met de jeugd 
van de kerk. Samen spelen, wandelen, bidden 
waarmee we investeren in hun leven om met 
Jezus te wandelen.

Ik vertel je graag het verhaal van Limce, één 
van de leden van onze kerk.

VAN VERLOREN-ZIJN TOT GEVONDEN-ZIJN
Limce komt uit een zeer arm gezin. Samen met 
zijn ouders en zwager woont hij in een huis dat 
bestaat uit één ruimte dat grotendeels van 

LIEFDE VERANDERT MENSENLEVENS!
Al enige jaren is Sajmir Brazhdi onze partner in Lushnje, Albanië.
Hij vertelt ons iets over zijn werk en zijn leven.

karton is gemaakt. Toen we Limce voor het 
eerst ontmoetten, was hij een jonge jongen. 
Overdag bedelde hij om geld op straat en 's 
nachts verzamelde hij afval in de vuilnisbakken 
en speelde hij muziek op de dag van de 
Ramadan om geld te verdienen. De mensen 
meenden dat hij geestelijk en mentaal niet 
stabiel was.
Irma en ik houden van Limce tot op de dag van 
vandaag. Onze focus was niet dat wat mensen 
over hem dachten, maar hoe God over Limce 
denkt. Dus we deelden Jezus met Limce en op 
een zeker moment dat we voor hem baden 
voelde hij een warme knuffel die hij nog nooit 
eerder had gevoeld. Die nacht gaf hij zijn leven 
aan Jezus. 

VOORBEELD
Ik onderwees Limce één op één. Ik wilde Jezus 
heel graag in Limce zien. Vanaf zijn 17e volgde 
Limce drie jaar lang onderwijs voor 

volwassenen om te leren lezen en schrijven. 
Andere tieners zouden zich hier misschien voor 
schamen maar Limce hield moed en kan 
inmiddels schrijven en de Bijbel lezen. 
Met Kerst voerden de tieners een dramastuk op 
en Limce speelde de rol van Jezus. De tieners 
waren bang dat hij dat niet zou kunnen en zich 
de tekst niet zou herinneren, maar wij 
vertrouwden hem.
Tijdens de voorstelling huilden ons hart en onze 
ogen van ontroering, toen wij hem in zijn rol 
bezig zagen.
Vandaag de dag is Limce een voorbeeld voor 
andere jongens. Hij heeft veel liefde te geven 
en houdt van Jezus.

Hoe belangrijk is het om in een mens dát te 
zien wat anderen soms niet zien. Een knuffel, 
een glimlach, een simpele handeling vanuit 
liefde kan een mensenleven veranderen!

Pastor Sajmir uit Lushnje 

Limce



IN BEWEGING VOOR 
AFGHAANSE KINDEREN

RUGZAKJES
Overdonderd door de massale steun vanuit 
onze achterban in de vorm van donaties en 
sponsoring van artikelen zijn we met een 
groep vrijwilligers aan de gang gegaan. Nog 
geen week later mochten we de rugzakjes zelf 
uitdelen. Een moeder vertelde ons dat ze haar 
kind voor het eerst heeft zien lachen sinds hun 
komst in Nederland.
Even een lichtpuntje en wat vrolijkheid voor 
deze kinderen...

KINDERACTIVITEITEN
Het budget dat we voor de rugzakjesactie 
hebben ontvangen is vervolgens besteed 

aan een aantal leuke kinderactiviteiten. 
We organiseerden een spelletjes- en 
knutselmiddag, een middag met de bus 
naar Monkey Town in Apeldoorn en een 
optreden van een goochelaar. Ook kochten 
we buitensport- en spelmateriaal, zodat de 
kinderen zich wat konden vermaken in het 
kamp.
Het werken met deze doelgroep deed ons 
denken aan Bitaj en Bathore in Albanië; we 
missen de kinderen daar, maar heerlijk om dit 
ook in Harskamp te mogen doen!

Dank je wel als jij hebt geholpen om hier het 
verschil te maken!

Eind augustus kwamen meer dan 1000 Afghaanse evacuees naar Nederland. Zij 
werden tijdelijk ondergebracht in Harskamp. 
Al snel ontstond in samenspraak met enkele vrienden een spontane actie om aan de 
300 Afghaanse kinderen rugzakjes, gevuld met speelgoed, uit te delen.



MAUREEN TER STEEGE 
Over de middag bij Monkey Town.
"De bussen kwamen aanrijden en tientallen 

vrolijke koppies keken ons aan. 
Allemaal even schattig, lief en 

blij. Het was heel leuk om te 
zien hoe ze als een kip zonder 
kop naar de attracties renden. 
En ik moet toegeven dat ik dat 

zelf ook deed. Die glijbaan is 
ook gewoon fantastisch. 

Alle kinderen leken goed met elkaar om te 
kunnen gaan en niemand werd alleen gelaten. 
Op één jongen na dan, die bleef zitten na de 
frietjes en bleef volhouden dat hij recht had 
op een tweede frietje. Die hij uiteindelijk ook 
kreeg. De volhouder wint, toch…? ;)

Aan het einde van de middag stonden de 
kinderen in een rij om de bus in te gaan. 
Voldaan konden we naar ze kijken. Er waren 
geen ongelukken gebeurd en geen ruzies. Toch 
voelde het een beetje verdrietig om ze weer in 
de bussen te zien gaan. Zelf ging ik ook weg, 
naar mijn huis. Terug naar mijn stabiele leven, 
mijn werk, vrienden en familie. Zij gaan naar 
een tijdelijk ‘huis’ en hebben geen idee hoe de 

toekomst er voor hen uit ziet. Ik hoop dat zij 
snel op een plek komen, waar ze zich ook weer 
thuis zullen voelen.”

ALEISHA VAN TRIEST
"Ik vond het tof om mee te helpen aan een 
kinderprogramma voor de Afghaanse kinderen 
omdat we hun blij konden maken. Een klein 
gebaar betekent veel voor hen in deze 
situatie!"

ALISHA BUITENHUIS
"Ik vond het heel gaaf om te helpen bij de 
activiteiten voor de Afghaanse kinderen omdat 
je ziet aan de kinderen hoe leuk ze het vinden 
en hoe ze ervan genieten. Dat vind ik iets 
kostbaars om mee te maken en draag daar 
graag m’n steentje aan bij!"

NEW DAY HEROES
Het uitvoeren van de diverse programma’s voor de Afghaanse kinderen was niet 
mogelijk zonder de inzet van onze vrijwilligers. Het zijn allemaal kanjers: New Day 
Heroes! Bij deze een aantal reacties:

LES IN DANKBAARHEID
Albanië… voor de eerste keer mocht ik in 
oktober samen met een mooie groep mensen 
mee om dit land te ontdekken. Albanië is een 
prachtig land met veel verschillende culturen, 
maar ook met grote verschillen tussen arm en 
rijk. Tijdens huisbezoeken bij diverse families 
werd ik me ervan bewust in wat voor luxe ik in 
Nederland leef. Ik kan ‘gewoon’ naar school 
met de trein en ik kan ‘gewoon’ onderwijs 
volgen. Als ik ‘gewoon’ zin heb in een broodje, 
dan haal ik dat van het geld waarvoor ik 
gewerkt heb. En ik kan ‘gewoon’ slapen in 
een degelijk huis. En dan zeur ik soms nog wel 
eens om de kleine dingen… Ik heb geleerd 
van deze reis dat ik wel een stukje dankbaard-
er mag zijn met wat ik heb en wat ik steeds 
ontvang van God. 

Ik ben blij dat ik mee ben geweest en dat ik 
Gods liefde mocht doorgeven aan mensen in 
Albanië.

GERED
Wat me het meest is bijgebleven van de reis 
is een huisbezoek in het dorpje Bitaj. Daar 
bezochten we een echtpaar waarvan de vrouw 
erg ziek is. Ze heeft ernstige long- en hartprob-
lemen. Haar lieve man zorgt volledig voor haar. 
Ik ging het huisje binnen en zag dat het bijna 
op instorten staat vanwege de aardbeving van 
2 jaar geleden. De stal die aan hun huis vastzit 
is praktisch helemaal weg en het plafond van 

het huisje leunt nog op één metalen paal. 
We zaten met z’n allen in dat kleine huisje op 
de twee (slaap)banken en we stelden het echt-
paar wat vragen. Toen wij vroegen of er iets 
was waarvoor we konden bidden, antwoordde 
deze vrouw dat dat niet hoefde want, zo zei ze 
zelf: “ik ben al gered’. Toen we deze vraag nog 
een keer stelden zei ze: “Nou ja, dan voor mijn 
zoon, dat hij een kind mag krijgen.”
Het was zo duidelijk dat het geloof in God 
alles voor deze mensen betekent. Zonder dat 
hebben ze geen hoop, vertelden ze nog.
Dan juist dát kunnen zeggen en zoveel kracht 
uit het geloof halen terwijl ze leven onder zulke 
uitzichtloze omstandigheden… Dat is voor mij 
echt een groot voorbeeld!

Anne Kloosterboer

DE REIZIGER VERTELT New Day Mission reis - oktober 2021 

Het was zo duidelijk dat het geloof in 

God alles voor deze mensen betekent.



CONTACT
06 462 705 83

www.newdayimpact.nl
info@newdayimpact.nl

KANTOOR
Postadres: Kostverloren 41 
7316 MN Apeldoorn

IBANnr. NL68RABO0155658514 
KVKnr. 08212999

REDACTIE
Rolinka Everaars
Marianne van Veldhuizen
Evalyne van Lokhorst
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 

NDI POP-UP STORE
Hier vind je leuke nieuwe en gebruikte 
kleding voor een klein prijsje. De 
opbrengst gaat naar onze projecten.
Bezoekadres: Hogekampweg 43 in Apeldoorn. 
Elke donderdag geopend van 10.00 - 16.00 uur.
Voor info: mail naar popupstore@newdayimpact.nl

PRESENTATIES
Help NDI aan mogelijkheden voor presentaties. 
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

Family Care projecten ontstaan vaak vanuit 
de verschillende New Day Mission- en 
Businessreizen. De Family Care projecten 
vallen samen in ons Family Care fonds. 

Hier volgen twee verhalen van Familycare 
projecten.

EDMIRA 
Edmira woont met haar ouders en broers in 

één van de New Day Village huisjes, het 
bouwproject dat we in 2017 hebben 

gerealiseerd voor een aantal 
gezinnen in Kosovo. 
Tijdens één van onze NDI-reizen 
ontmoetten we haar; ze was 
in die tijd nog een jonge tiener. 

Een echtpaar dat bij deze reis 
betrokken was, werd geraakt door de 

situatie van Edmira. Dit stel zag kansen voor 
Edmira om te studeren omdat het een slimme 
meid was. Studeren was ook een stille droom 
van Edmira, maar gezien haar gezinssituatie 
waren hier geen mogelijkheden voor. 
Vanuit het Family Care Fonds werd de studie 
voor Edmira bekostigd. Edmira volgt inmiddels 
al het 3e jaar op de universiteit en ziet er 
naar uit om ook haar master te gaan doen en 
straks als leerkracht te kunnen werken. Het is 
geweldig om te zien hoe een jonge vrouw op 
deze manier kansen krijgt dankzij Familycare!

IBRAHIM
Al een aantal jaren is NDI betrokken bij het 
Roma-gezin Ukdashi. Zij wonen in Bathore 
nabij Tirana (Albanië) met hun 5 kinderen in het 
nieuwe huisje dat wij in 2020 voor hen hebben 
gebouwd.
Eén van de kinderen van dit gezin, Ibrahim, 
heeft al sinds zijn geboorte een oogziekte. De 
familie ontbreekt het aan financiële middelen 
voor de kosten van een oogoperatie.
Dit voorjaar heeft NDI besloten hierbij te 
helpen. 
Echter, er kwam een onderliggend probleem 
aan zijn hart naar voren. Nu is Ibrahim eerst aan 
zijn hart geopereerd zodat over enige tijd de 
oogoperatie kan plaatsvinden. 
In november is er een kort bezoek vanuit NDI 
bij de familie geweest. Het gaat goed met 
Ibrahim! Hij ligt in het grote bed te herstellen 
van de hartoperatie.

NEW DAY FAMILY CARE Kansen voor Edmira en Ibrahim
Als New Day Impact ondersteunen we via onze partners een aantal families in Albanië 
en Kosovo. Dit zijn onze Family Care projecten. Een belangrijke kernwaarde hierin 
is onder andere bewogenheid. Als NDI zijn we bewogen met mensen, families en 
gezinnen en willen we, daar waar we kunnen, armoede en onrecht tegengaan. 



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


