NIEUWE TOEKOMST VOOR
ROMA GEZIN in Lushnje
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HOE GAAT HET MET...

Alma Syla

HET SKY & FLY-EVENT:
EEN ONGELOFELIJKE REIS

NEW DAY IMPACT
Stichting New Day Impact (NDI) 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
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.

PROJECTEN

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

We maken
een verschil!
Het is elke keer weer bijzonder om met een groep bestuursleden en vrienden op reis te gaan naar
onze projecten in Kosovo en Albanië. In maart bezochten we vier gezinnen in Korca, Albanië van
wie New Day Impact de huizen zal gaan renoveren. Het mooie is dat de gemeente Korca hier voor
50% in meedoet: een mooie mijlpaal!
In Lushnje werd een gerenoveerd huis van een prachtig Roma gezin opgeleverd.
Hartverwarmend om de blijdschap van de bewoners te zien. Veel
vreugdetranen bij het gezin maar ook bij ons team! Zo gaaf om hierbij te zijn
want dit maakt zo duidelijk hoe we een verschil kunnen maken.
Ik kijk ook met heel veel plezier terug op ons grote event op 18 juni: “The
Sky is the Limit, mind your step”. Nooit eerder hebben we een thema zo tot
in detail doorgevoerd. Bezoekers waren heel enthousiast, maar belangrijker
was de heldere onderliggende boodschap: we leven in een land met
ongekende mogelijkheden maar het is zo belangrijk welke keuzes we maken!
Wij danken jullie voor de blijvende ondersteuning van onze mooie projecten in Albanië en Kosovo.
En last but not least, we danken onze vrijwilligers die onze projecten en events zo geweldig en
onvermoeibaar mogelijk blijven maken!
Dank, dank, dank!

Paul de Lange

Voorzitter New Day Impact
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NIEUWE TOEKOMST VOOR
ROMA GEZIN in Lushnje
Bardhyl en Manjola Kiptiu woonden met hun 2 kinderen en geesteszieke broer tot voor
kort in zeer slechte omstandigheden in Lushnje. Bardhyl is gedeeltelijk verlamd en kan
nauwelijks lopen, omdat artsen hem in het verleden verkeerde medicijnen hebben
gegeven. Manjola is kostwinner en werkt in een tassenfabriek. Een broer van Bardhyl,
Fatos, woont bij hen. Hij is geestesziek en is heel onberekenbaar. De zorg voor Fatos
maakt het erg zwaar voor dit gezin, temeer omdat de woonomstandigheden bizar
slecht waren.
NIEUW HUIS
We zijn heel blij dat wij konden helpen met de
bouw van een nieuw huisje op hun grond in
Lushnje. Er is een aparte kamer voor Fatos.
Tijdens onze projectreis in maart konden we
het huis Bardhyl and Manjola Kiptiu in Lushnje
zelfs ‘opleveren’. Dit huisje is in een maand tijd
gebouwd door onze Albanese aannemer met
zijn hulpploeg. Wat een feest om het nu
prachtig geschilderd en vrijwel klaar te zien!
Wij versierden het huis met ballonnen en
proostten met Albanese ranja op het nieuwe
huis. In het najaar van 2021 hebben wij de

familie geholpen met een scootmobiel voor
Bardhyl. Dit maakt zoveel meer mogelijk voor
hem, omdat hij zich nu makkelijker kan
verplaatsen. Hij komt zelfs weer in de kerk!

JONA
Dochter Jona zit op de middelbare school en
wil heel graag arts worden. Haar hele leven is
zij op school veel gepest vanwege de slechte
woonomstandigheden en omdat zij een
oogafwijking heeft. Nu zij de leeftijd van 17 jaar
heeft bereikt is de kans groot dat zij hieraan
geholpen kan worden. Jona is een trouwe
bezoeker van de Mozaïek kerk in Lushnij van
onze partner pastor Sajmir, en gelooft met heel
haar hart in Jezus.
Van een Apeldoornse kerk heeft NDI inmiddels

een mooi bedrag voor de oogoperatie
ontvangen. We hebben Jona en haar moeder
Manjola verteld dat NDI de kosten voor haar
oogoperatie gaat betalen. Jona wist niet wat ze
hoorde en was zo dankbaar en gelukkig!
Jona komt al vanaf het begin in de Mozaikkerk;
onze partner pastor Sajmir gaat voor haar op
zoek naar een goede oogarts. Dit zal voor Jona
in de toekomst een groot verschil uitmaken,
waardoor zij met meer zelfvertrouwen in het
leven kan staan.

NEWSFLASH
SUMMERRUN OP 22 MEI
De Newday Summerrun (powered by
Maurice Janssen Personal Gym) was weer
zeer sportief, geslaagd en gezellig! Dit jaar
waren er naast runners op 3 afstanden ook
een team mountainbikers en een peloton
wielrenners van de partij! De opbrengst van
de Summerrun is dit jaar bestemd voor onze
sociale geitenfarm in Peje, Kosovo.

POP-UP STORE
Iedere donderdag vinden veel mensen hun weg naar de NDI Pop-up store waar zij duurzaam
kleding kunnen kopen. We zien steeds meer nieuwe gezichten. De eerste helft van dit jaar
was de opbrengst al zo’n € 6.000. Het geld gaat rechtstreeks naar onze projecten!
Na een zomerstop is de shop in september op donderdag weer geopend!
Heb je vragen? Astrid beantwoordt ze graag. Mail haar via popupstore@newdayimpact.nl

KANTOOR
Op kantoor is er het afgelopen halfjaar weer
hard gewerkt. De organisatie van een paar
grote fundraise-events dit jaar brengt veel
werk met zich mee. Vanaf januari is Evalyne
voor 1 dag in de week op kantoor komen
werken. Rolinka werkt nu nog 1,5 dag voor
New Day Impact.

BUSINESSWISE REIS OKTOBER
In oktober reist het bestuur van NDI met een groep zakenrelaties naar de projecten in
Kosovo en Albanie. De reis vindt plaats van 12 t/m 17 oktober.
Wil je mee? Stuur een mail naar reizen@newdayimpact.nl.

JAARVERSLAG 2021
Wil je lezen over onze activiteiten en de cijfers in 2021?
Ga naar www.newdayimpact.nl/jaarverslagen

ZOMERREIS JONGEREN
Met het verschijnen van deze brochure is
een groep jongeren vanuit Apeldoorn naar
Kosovo vertrokken. Hiervandaan reizen zij
door naar Albanië en zullen niet alleen het
land beter leren kennen maar ook gaan zij
veel van de projecten bezoeken en waar
mogelijk helpen. Wij wensen de Bereabende een prachtige en zegenrijke tijd toe!

HET SKY & FLY-EVENT:
Een onvergetelijke reis
We kijken terug op een geweldig event dat op zaterdag 18 juni plaats vond: het Sky &
Fly-event 'The Sky is the limit' op het Skydeck in Teuge. Zo’n 450 bezoekers hebben
het fundraise-event bezocht en zijn deze avond met ons ‘op reis’ gegaan naar Kosovo
en Albanië. Een reis om nooit meer te vergeten!
VLIEGVELD
Het Skydeck in Teuge was door onze
vrijwilligers omgetoverd in een waar vliegveld.
Ook de vrijwilligers zelf zagen eruit als echte
stewards en stewardessen. Helemaal in stijl.
Bezoekers konden genieten van een heerlijk
galadiner afgewisseld met geweldige muziek
van de Ierse band ‘The Socks in the Frying Pan’,
de band Groove 21 en niet te vergeten DJ Chiel.
Door het mooie weer was het buiten ook in stijl
aangekleed en werden bezoekers voorzien van
een hapje en een drankje. Vanaf 22.00 uur
gingen de tafels aan de kant en konden de
voetjes van de vloer.

OPBRENGST VOOR MULTIFUNCTIONEEL
CENTRUM GJAKOVA
De tafelverkoop en veiling van de avond
hebben een geweldig bedrag opgeleverd! Dat
wordt grotendeels ingezet voor de bouw van
een multifunctioneel centrum in Gjakova
(Kosovo). We zijn hiervoor enorm dankbaar!
GASTEN UIT ALBANIË EN KOSOVO
Voor deze gelegenheid zijn 18 partners en
betrokken vrienden vanuit Albanië en Kosovo
overgekomen om dit event mee te maken. Dat
gaf een speciale dimensie aan het geheel. Zij
hebben niet alleen kennis gemaakt met een

stukje Nederland, maar ook met het werk van
NDI en met alle vrijwilligers die zich inzetten
voor de projecten.
Tijdens het avondprogramma heeft de
burgemeester van Gjakova, die met zijn vrouw
en adviseur aanwezig was, symbolisch een
cheque uitgereikt aan pastor Jeton. Hiermee is
de beschikbaarheid van een groot stuk
bouwgrond een feit en kan er dit jaar met de
bouw van het centrum worden begonnen.
DANK!
We willen onze (internationale) gasten, alle
vrijwilligers, partners, vrienden en iedereen die
meegewerkt heeft om dit event tot een
fantastisch feest te maken, enorm bedanken.
Zonder ieders hulp, op wat voor manier dan
ook, hadden we dit nooit kunnen organiseren.
Hartelijk dank!

Voor een mooie impressie, bekijk de foto’s
van het event op onze website:
www.newdayimpact.nl

NEW DAY HEROES

De organisatie van het event The sky is the limit, was niet mogelijk zonder de inzet van
al die ruim 80 vrijwilligers die gedurende het hele weekend hun handen uit de mouwen
hebben gestoken. Tijdens het avondprogramma werden zij aangestuurd door Ciske
Kimmann.
Door Evalyne, vriendin en nu
projectmedewerker bij NDI, ben ik betrokken
bij het werk van NDI. Ik ben met trots
vrijwilliger en voel me ambassadeur. Gewoon
omdat het zo’n goede organisatie is, die echt
impact heeft.
Ik woon in Deventer met mijn
mooie gezin, Henry, Miguel en
Barbara. Ik werk als recruiter in
de zorg.
Bij de NDI pop-up store help ik af
en toe. Kleding uitzoeken, opruimen,
inrichten, verkoop. En zelf lekker winkelen in
de shop. Duurzaam, leuk en het komt goed
terecht.
Bij het grote event ‘color the world’ in de
schouwburg van Apeldoorn (2017) heb ik zo
genoten. Toen heb ik gelijk gezegd dat ik de
volgende keer weer wilde helpen. Dat wordt
natuurlijk onthouden.
Ik heb het event the sky is the limit gelijk
in mijn agenda gezet. Ik dacht leuk, ik ga
helpen met allerlei taken. Zet mij maar in de
keuken, bediening of gasten welkom heten,
maakt niet uit. Totdat ik gevraagd werd of ik
vrijwilligerscoördinator wilde zijn bij het event.
Tja. Daar heb ik even over nagedacht. Maar
het is me toch een geweldig event geweest!
Wat ben ik trots op de inzet van zoveel (jonge)

vrijwilligers. En wat had ik last van mijn voeten
na die tijd, haha.
Ik vind het leuk dat ik het team van NDI
beter heb leren kennen onder meer door
de voorbereiding van het event. Mooi die
betrokkenheid en passie.
Henry, mijn man is ook vrijwilliger bij NDI en
helpt ook bij allerlei evenementen. Barbara,
tienerdochter, houdt ook van duurzaam
winkelen. Op school heeft ze het werk van NDI
verwerkt in een opdracht en ze heeft heel wat
biertjes getapt bij het grote event.
Het wordt nu toch wel tijd dat ik een keer mee
ga op reis naar Albanië of Kosovo…

DE REIZIGER VERTELT
New Day Mission reis - mei 2022
KINDERWERK
In alle plaatsen hebben we kinderwerk
gedaan. Het verhaal van Zacheüs verteld
en uitgespeeld, liedjes gezongen, een spel
gespeeld en een knutselwerkje over Zacheüs
gemaakt. Zo mooi om die blije kinderen te zien,
zelfs jongens van 14 jaar die nog druk aan het
knutselen waren.
HUISBEZOEKEN
We zijn bij gezinnen thuis geweest
om voedselpakketten te brengen. Die
huisbezoeken hebben enorm indruk op me
gemaakt. De woonomstandigheden waren
vaak verschrikkelijk, dat had ik van tevoren niet
zo heftig bedacht. Maar bij iedereen waren we
zo welkom. Bij een vrouw die met haar zoon in
een hutje op de vuilnisbelt woont. Maar toen
ze vertelde dat Jezus haar hoop is, begonnen
haar ogen te stralen. Hij doet nog wonderen,
want ze had een peertje aan het dak hangen,
elektriciteit elders afgetapt, ze had nu licht. En
dat wij er waren was een wonder. Daar werden
we allemaal stil van…

as een
Dat wij er waren w
.
wonder voor haar
Of bij een man in Bitaj, hij woont daar in een
lemen hutje met zijn 2 zonen. Doordat zijn
zonen bij hem waren, wist hij dat God bij
hem was. Zo bijzonder om die persoonlijke
verhalen van hoop en geloof te horen in die
omstandigheden.

WELKOM BIJ PASTOR SAJMIR
Wie me ook is bijgebleven is pastor Sajmir van
de Mozaik kerk in Lushnje. Hij en zijn vrouw
staan de hele week klaar voor de mensen daar,
gezinnen, kinderwerk, jongeren, ouderen. Met
zijn uitstraling voelt iedereen zich de hele week
welkom in zijn kerk, ze ondersteunen waar ze
kunnen en dragen hun geloof uit.

PARTY’S
En dan hebben we nog een Hollandparty
georganiseerd voor gezinnen in Korça en een
pizzaparty met jongeren uit Lushnje en Bitaj.
Zodra de muziek aan gaat, doet iedereen mee
met een Albanese reidans, inclusief wij, als
ietwat houterige Hollanders. We hebben deze
mensen ontmoet in hun moeilijke thuissituaties,
maar we hebben ook met elkaar een geweldig
gezellige avond gehad. Ik ben blij dat ik een
week lang er voor deze mensen kon zijn,
maar ik heb ook van hen veel geleerd. Een
onvergetelijke reis!

Ilja Blom

HOE GAAT HET MET…

Alma Syla

Al heel veel jaren werken we samen met onze partner Alma Syla. Alma woont in
Lushnje, Albanië en werkt in Bitaj. In het weekend van 18 juni logeerde zij in Apeldoorn
en maakte zij het Sky & Fly event mee.

EVEN VOORSTELLEN
Ik ben Alma Syla, 50 jaar oud en
getrouwd met Drini. Samen hebben
we twee dochters: Sabrina en
Kaltrina. Ik ben lerares Engels,
maar mijn belangrijkste werk
ligt nu in Bitaj, waar ik de
leiding heb over het vrouwen-,
jongeren- en het kinderwerk. Ik
leid ook de aanbiddingsgroep en
andere projecten die we als kerk uitvoeren.
ALMA EN NDI
Mijn relatie met NDI begon in 2009, sinds het
allereerste bezoek van voorzitter Paul de Lange
en zijn team in Albanië. Ik realiseerde me

meteen dat NDI anders is - ik zag Gods liefde
en zorg voor behoeftige mensen door hen
heen stralen. Dit is de reden waarom ze het
leven van mensen zo beïnvloeden en ze hoop
proberen te geven.
PROJECT IN BITAJ
Op dit moment runnen we een ‘tractorproject'
in Bitaj. Door het beschikbaar stellen van een
kleine tractor helpen we arme gezinnen om
hun kinderen beter te onderhouden. Op deze
manier moedigen wij hen aan om een klein
bedrijf te starten door hun eigen product te
verkopen. We willen het milieu verbeteren door
de velden en heuvels eromheen te bewerken.
Ook hopen wij dat de onderlinge band

s liefde de
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erk van New
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versterkt wordt door de tractor door meerdere
families te laten gebruiken. Dit project zal
impact hebben op zowel de families als de
gemeenschap en de kerk.
BEZOEK SKY-EVENEMENT OP 18 JUNI
Een bezoek aan Nederland is één van de
meest geweldige ervaringen! Het is heerlijk
om mijn lieve vrienden te ontmoeten in
hun prachtige land. Maar ik vond het ook
bijzonder om deel uit te mogen maken van het
Fundraising-event "The Sky Is The Limit” - voor
het bouwen van een multifunctioneel centrum
in Gjakova in Kosovo.

Het doel van het event was perfect verweven
in het concept, de omgeving, de aankleding,
de vrijwilligers, enz. Elk detail ervan leidde
ons naar het uiteindelijke doel, want de hele
avond was een uitnodiging aan alle gasten
om de meest kwetsbaren te helpen door bij te
dragen aan het bouwen van een toekomst voor
behoeftige mensen in Kosovo en Albanië.
Ik weet zeker dat dit centrum in Gjakova
het werk van de kerk gaat versterken en
een enorme impact zal hebben op de hele
gemeenschap.
PREDIKEN ZONDER WOORDEN
“Predik het evangelie te allen tijde en gebruik,
waar nodig, woorden” – zo zie ik ook de
NDI-activiteiten in al die jaren. Ik ben heel
erg dankbaar voor de samenwerking bij onze
projecten in Bitaj!

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
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.

NDI TRIPLE XL
GOLFTOURNAMENT
Op 14 september organiseert NDI een groots
golftoernooi op maar liefst 3 banen in de
omgeving van Apeldoorn. Met dit fundraise
event hopen we een mooie opbrengst te
verkrijgen voor het New Day Housing project
in Kosovo en Albanië.

Wil je meedoen en een flight reserveren?
Of vind je het leuk om mee te helpen als
vrijwilliger?
Stuur een mail naar info@newdayimpact.nl
en meld je aan!

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
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

HELP JE MEE?

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?
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.
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WWW.NEWDAYIMPACT.NL

