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Een bezoek aan Albanië en Kosovo zet je eigen leven altijd even stil. Zo ervaar ik dat tenminste. 
Ontmoetingen met mensen voor wie het in het leven over heel andere dingen gaat dan waar ik me 
druk om kan maken.

Tijdens de oktoberreis vertelde pastor Jeton uit Kosovo ons ‘zijn verhaal’ op de 
begraafplaats waar zijn vader, ooms en zoveel andere Kosovaarse Albanezen 
begraven zijn, nadat zij in de oorlog in 1998/99 zo bruut om het leven zijn 
gebracht. Wat een onrecht is dit volk aangedaan! Vergeving is voor Jeton de 
weg naar ‘vrijheid’ geweest. Dat zal niet altijd makkelijk zijn…
Zo’n verhaal raakt je. 

Geraakt waren we ook door het omaatje in Noord-Albanië. Haar naam is 
DRITA, wat LICHT betekent. Deze krachtige Roma-vrouw zorgt trouw voor 
haar blinde, incontinente man, die zjin bed niet afkomt, en voor haar 8-jarige 
kleindochter. Haar dochter ziet al 6 jaar niet meer om naar haar eigen kind. Deze familie leeft in 
een zeldzaam slecht huis. Vaak trekt Drita er ook nog op uit om een beetje geld te verdienen met 
het verzamelen van plastic om zo in het levensonderhoud te kunnen voorzien.

Wat zijn we blij dat we kunnen helpen om levens van families als die van Drita wat leefbaarder te 
maken. Of het nu is door huisjes op te knappen, studies van jongeren te bekostigen, brandhout te 
leveren om de koude winter door te komen – het doet er toe!

Zo willen we graag een ‘DRITA’ (licht) zijn voor de mensen die op onze weg komen. Hen 
bemoedigen door er gewoon ‘te zijn’ en de liefde en warmte in ons uit te delen. Maar ook om 
heel concreet te helpen met voorzieningen die het leven aangenamer maken, waardoor er weer 
perspectief in het leven komt.
Ook in 2023 gaan we daarmee door, want we zijn er nog lang niet! Er staan weer mooie projecten 
op stapel die we graag willen realiseren.

Veel leesplezier gewenst en dank je wel voor je hulp en inzet bij ons werk in het afgelopen jaar, 
praktisch en financieel!

Office Manager New Day Impact

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 (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 
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. 

DRITA

Rolinka Everaars 

NEW DAY IMPACT



HECHT GEZIN
De familie Merko woont in Barç, een dorpje 
dicht bij de stad Korca. Aleks en Efigjeni wonen 
er samen met hun twee dochters Denisa en 
Dajana en hun zoon Ronaldo. Denisa en Dajana 
gaan naar de middelbare school en Denisa 
bereidt zich voor op de universiteit, waar ze 
Engels wil gaan studeren.
Ronaldo kampt sinds zijn jonge kinderjaren met 
ernstige gezondheidsproblemen, hij heeft de 
diagnose ‘autisme met ernstige schade’,
Te midden van de moeilijke sociaal-
economische omstandigheden is het een hecht 

gezin; de ouders doen wat ze kunnen om de 
kinderen eten en onderwijs te bieden, terwijl 
de kinderen graag naar school gaan om straks 
een ander leven kunnen leiden dan hun ouders.

RENOVATIE VAN HUIS 
EN LEVENS familie Merko

Bij onze projecten werken we altijd samen met partners in Albanië en 
Kosovo, zoals met Dorcas Albania. Via hen kwamen we eind 2021 in 
contact met de familie Merko. We zijn blij met alle positieve 
veranderingen in het leven van dit mooie gezin!

Viola van Dorcas (Albanië) vertelt 

KOSTWINNER
Alex is kostwinner en trekt dagelijks de bergen 
in op zoek naar brandhout. Hierbij maakte hij 
gebruik van een paard, dat helaas stierf na een 
ongeluk. Een nare gebeurtenis voor het gezin! 
Gelukkig heeft New Day Impact Alex intussen 
blij kunnen maken met een nieuw paard, zodat 
hij zijn werk weer kan doen!

VAN OUD NAAR NIEUW
Het huis van de Merko’s verkeerde in zeer 
slechte leefomstandigheden. Het was 
gevaarlijk om in te wonen. De tweede 
verdieping was niet bewoonbaar. 80% Van het 
dak was afgeschreven en stond op instorten. 
Hierdoor was er veel vocht in huis. Ruiten 
waren kapot en de electriciteit was in zeer 
slechte staat.
Bijna het hele huis is intussen gerenoveerd. 
Er is een nieuw dak aangelegd, er zijn nieuwe 
muren, deuren en ramen geplaatst en het 
nodige stucwerk is verricht. Ook de electriciteit 

is vernieuwd en er is nu een toilet in de woning 
i.p.v. buiten. Je kunt bijna niet geloven dat dit 
hetzelfde huis is! Het ziet er prachtig uit en zal 
deze winter een veilig en warm onderkomen 
zijn voor de familie Merko.

RENOVATIE VAN HUN LEVEN
Wat betekent deze vernieuwing volgens Denisa 
en Dajana voor het gezin? De renovatie van 
het huis is als de renovatie van hun leven. 
Ze hebben betere levensomstandigheden, 
veiligheid, kansen op een betere gezondheid. 
Dit gegeven heeft hun leven ten goede 
veranderd, omdat ze zich gelukkiger voelen en 
positief denken over hun toekomst. Eén van 
de meisjes zegt: “Ik heb het gevoel dat ik vrij 
kan ademen! We hebben nu onze eigen kamer 
en voelen ons beter. Het voelt alsof we meer 
vrijheid hebben in onze omgeving en het is 
natuurlijk warmer. Net alsof dit huis iets heeft 
voltooid dat we misten. ”



FEESTJE
De meisjes denken met veel plezier terug aan 
de dag van de inhuldiging van hun huis. Dit 
werd gevierd met New Day Impact die met een 
groep ondernemers in oktober in Korca waren. 
“Het was een heel mooi moment’, zegt Denisa. 
“Deze positieve mensen voelden als familie 
voor ons, niet alleen vanwege dit feest, maar 
vanwege alles wat ze voor ons hebben gedaan, 
hoe ze voor ons zorgden en de wens die ze 
uitten om voor ons te blijven zorgen. Dit heeft 
ons heel goed gedaan!
We merkten dat dit ook hele gewone mensen 
zijn, maar wel expressiever, gelukkiger, vrijer 
en opener vergeleken met ons in Albanië.”

KNUFFELS
Ook Aleks is erg blij met de verandering van 
het huis. Hij is nog meer gemotiveerd om te 
werken en voor zijn gezin te zorgen. Het lijkt 
erop dat de renovatie van het huis de levens 
van alle gezinsleden heeft veranderd, ook dat 
van Ronaldo. Eerder trok Ronaldo zich steeds 
terug als er bezoek kwam, maar hij is veel 
opener geworden en komt steeds knuffels 
geven. Zo uit hij op zijn eigen manier zijn 
dankbaarheid.

HOOP
We zijn heel blij met alle veranderingen 
in dit gezin! We zien dat niet alleen de 
levensomstandig-heden zijn verbeterd, maar 
ook dat er meer hoop en motivatie voor de 
toekomst is. Dit leert ons hoe belangrijk 
samenwerking is. We kunnen echt veel doen 
door elkaar te ondersteunen en aan te vullen!

We kijken met veel meer 
hoop naar de toekomst.

HELP FAMILIES 
ALS DE MERKO'S
Doneer direct!



PASTOR JETON
Op reis met teams ontmoeten we in Gjakova 
vaak pastor Jeton Sokoli en zijn vrouw 
Flaviona. Inspirerende mensen met een groot 
geloof. In de gesprekken zijn we deelgenoot 
gemaakt van de pijn vanuit de vernietigende 
oorlogsgeschiedenis van Kosovo en hun 
persoonlijke verliezen.
Dankbaar zijn we wanneer we samen de 
gezinnen bezoeken in de ‘New Day Village’; 
een groep huizen door NDI gebouwd in 2017. 
Deze families zijn hier komen wonen na jaren 
van armoede in oude barakken.
Pastor Jeton heeft deze gezinnen al die 
tijd geholpen en was ons contact bij dit 
bouwproject. We hebben hem leren kennen 
als een betrokken partner met een hart voor 
mensen. Bescheiden, vasthoudend en zeer 
betrouwbaar. 

VERGUNNING BOUWGROND
Dit jaar was Jeton voor het eerst bij ons in 
Nederland. Aanleiding was het Sky & Fly 
fundraise event dat in juni plaats vond in 
Teuge. De opbrengst hiervan was o.a. bestemd 

voor het Communitycentre in Gjakova. Dit 
centrum is bedoeld voor samenkomsten van 
de Rilindjakerk van Pastor Jeton maar ook om 
ruimte te bieden aan allerlei activiteiten voor 
kwetsbare mensen. Zo zijn er plannen voor het 
verzorgen van maaltijden, het aanbieden van 
trainingen, voor opleidingen en kinderopvang.
Tijdens het Sky & Fly event was ook de 
burgemeester van Gjakova aanwezig. Hij 
overhandigde symbolisch een cheque 
aan pastor Jeton. De vergunning voor de 
bouwgrond leek op dat moment een feit, want 
er was instemming van de burgemeester en de 
gemeenteraad. 
Heel jammer dat de beslissing na de zomer 
onverwachts is tegengehouden door de 
landelijke politiek in Pristina. Iets wat voor 
alle betrokkenen en zeker voor ons als een 
volslagen verrassing kwam.

VEERKRACHT
De samenkomsten en de activiteiten van de 
gemeenschap gaan intussen gewoon door 
in de Rilindja kerkgemeenschap. Ook deze 
tegenslag wordt met veerkracht opgepakt. 
Er volgen gesprekken over mogelijkheden 
om alsnog instemming te krijgen en ook over 
alternatieven. Tijdens de businesswise reis in 
oktober hebben we uitgebreid kunnen spreken 
met de burgemeester die er alles aan gaat 
doen om alsnog instemming te krijgen voor de 
vergunning.
Waar een deur lijkt te sluiten, houden we vast 
en zoeken we het venster. 
We houden jullie op de hoogte als er nieuwe 
ontwikkelingen zijn. Gebed hiervoor is welkom! 

VERTRAGING BOUWGRONDGjakova - Kosovo

Corona legde een tijd lang al onze 
evenementen stil totdat een nieuw initiatief 
ontstond. We kregen een geweldige ruimte 
aangeboden boven het bedrijf GIB/GBB van 
Martin en Astrid van den Bos en de ‘NDI Pop-up 
store’ werd ingericht en geopend. 
Sinds die tijd is NDI-ambassadeur Astrid hier de 
‘spin in het web’ en met hulp van een groepje 
vrijwilligers runt zij de shop. 

ASTRID VERTELT
“Elke donderdag kun je hier terecht om te 
shoppen ‘voor een klein prijsje’. Het is fijn als 
je dan zelf ook een paar fraaie kledingstukken 
inbrengt die niets hangen te doen in je eigen 
kast. Mijn trouwe hulp op donderdagochtend 
is Walaa. Zij is voormalig Syrisch vluchteling en 
woont inmiddels al een aantal jaren met haar 
man en kinderen in Apeldoorn. 
Maar het is niet alleen het verkopen. We 

merken dat mensen hier ook graag naartoe 
komen voor een gezellig praatje, al dan niet 
met een kopje thee of koffie. Het is zo leuk 
dat je regelmatig aan tafel zit met mensen 
die elkaar niet kennen en samen mooie 
gesprekken hebt. Graag vertel ik de bezoekers 
dan natuurlijk over NDI en de gave projecten 
die we doen.

Inmiddels hebben ook veel Oekraïense en 
andere nieuwkovmers hun weg naar de NDI-
shop gevonden. Het is mooi dat je op deze 
manier mensen met een kleine portemonnee 
kunt bedienen.
Trouwens, in deze tijd van duurzaamheid 
kiezen we er toch steeds vaker bewust voor om 
2e hands spullen te kopen? En hoe mooi is het 
dat de opbrengst van deze kleding rechtstreeks 
naar onze projecten gaat!”

NEW DAY HEROES
Al jaren organiseerden we vanuit het NDI-kantoor twee keer per jaar een 
‘Kledingparty’ op verschillende locaties. Verkoop vanuit het Intrapec-pand, 
de Wenum Hoeve of het Kruispunt; het was elke keer een succes met een 
grote opkomst en mooie opbrengsten voor NDI-projecten. 

KOM OOK SHOPPEN VOOR 
HET GOEDE DOEL!
Welkom in de New Day Impact Pop-up store 
aan de Hogekampweg 43 in Apeldoorn.

OPENINGSTIJDEN: 
Elke donderdag van 10.00 - 16.00 uur 
en 19.00 - 21.00 uur. 
Contact: popupstore@newdayimpact.nl

Astrid van den Bos Van het bestuur



NEWSFLASH

TRIPLE XL GOLFTOERNOOI
Op woensdag 14 september gingen maar liefst 125 golfers de ultieme uitdaging aan: een 
wedstrijd van 18 holes op 3 verschillende golfbanen. NDI triple XL - nog niet eerder vertoond, 
maar zeer geslaagd! We hadden een topdag op de Scherpenbergh, de Breuninkhof en de 
Veluwse Golf Club. Bedankt betrokken deelnemers en vrijwilligers! Met de opbrengst van dit 
fundraise event kunnen we opnieuw mooie projecten realiseren in Oost-Europa. 

BIJDRAGE VOOR HULP AAN OEKRAÏNE
In november is er een bedrag van € 10.000 overgemaakt naar een (bevriende) organisatie die 
vanuit Apeldoorn hulptransporten organiseert voor Oekraïne. Er lagen concrete hulpvragen 
vanuit Lutsk, waar een grote behoefte is aan veel goederen met het oog op de winterperiode. 
De doelen hiervoor zijn met name lokale ziekenhuizen, vluchtelingenkampen, 
kinderopvanglocaties en een burgerwacht kampement. Als NDI zijn we blij dat we na 9 
maanden oorlogsgeweld concreet kunnen bijdragen aan hulp voor Oekraine.
Dit bedrag komt voort uit de opbrengst van het Sky & Fly fundraise-event en was gereserveerd 
voor ‘Oekraïne’.

VRIJWILLIGERSAVOND BRONKERK
Met de Bronkerk in Ugchelen hadden we op 
vrijdagavond 7 oktober een mooie 
samenwerking. Onze eigen NDI ‘hostessen’ 
Ali en Maaike mochten de avond voor de 
Bronwerk-vrijwilligers presenteren en een 
leuk team NDI-vrijwilligers zorgde daarbij 
voor de catering. Dat leverde -samen met de 
collecte voor NDI- een mooie gift op voor 
onze projecten. Bedankt Bronkerk!

OPLEVERING HUISJES IN ALBANIË
Tijdens de Businesswisereis in oktober waren 
we getuige van de oplevering van zeker 6 
nieuwe huisjes in het noorden en zuiden van 
Albanië. Wat een verandering voor deze 
bewoners! We bouwden een klein feestje 
voor en met de families. 



ONDERWIJS ALS 
BLIJVENDE VERANDERING!

Vaak verlaat deze groep voortijdig de 
school om het gezin te helpen met kleine 
baantjes, verzamelen van plastic of bedelen. 
Van huis uit wordt een opleiding of werk 
met mogelijkheden niet gestimuleerd. Het 
ontbreken van basisvaardigheden maakt 
integratie in beroepsopleidingen moeilijk. 
Daarnaast worden deze jongeren 
geconfronteerd met discriminatie, niet 
alleen op school, maar ook verder in de 
samenleving, door bijvoorbeeld ondernemers 
met een bedrijf. Hierdoor is een kloof ontstaan 

tussen deze Roma- en zigeunerjongeren, het 
onderwijs en de arbeidsmarkt. 

VAARDIGHEDEN ONTWIKKELEN
Uit ervaring blijkt dat het bestaande 
beroepsonderwijs in Albanië niet voldoende 
is toegerust om deze jongeren op te 
vangen. Deze groep moet eerst sociale- en 
professionele vaardigheden ontwikkelen 
om de kansen op passend onderwijs en de 
arbeidsmarkt te vergroten.

We zijn heel blij dat we aan kunnen sluiten bij 
dit C4EE-project van Dorcas Albanië. 
Groepen van 15 studenten uit deze doelgroep 
worden een jaar lang gecoacht door een 
professionele begeleider/docent. De groep 
komt elke week bij elkaar om te werken 
aan persoonlijke-, sociale- en professionele 
competenties.
Naast klassikale bijeenkomsten zijn er 
werkveldbezoeken bij verschillende 
organisaties en bedrijven en lopen de 
studenten korte stages. Sommige deelnemers 
gaan na dit traject verder in het reguliere 
onderwijs, anderen worden geholpen bij het 
vinden van een passende werkplek. 

BLIJVENDE VERANDERING
Dorcas voert dit project al langer uit. De 
cyclus duurt 10 maanden met 1 bijeenkomst 
per week. Sommige bijeenkomsten worden 
georganiseerd in een klaslokaal en andere juist 
in een bedrijf of organisatie.

Bij diverse van onze bouwprojecten in Korça 
hebben we de afgelopen jaren kennisgemaakt 
met jongeren die nu ook worden meegenomen 
in dit coachingstraject. Naast een nieuw huis is 
er nu ook zicht op persoonlijke ontwikkeling. 
Dit betekent een blijvende verandering voor 
deze prachtige jonge mensen! 
Tot nu toe is 80% van de trajecten succesvol 
afgerond: de moeite waard om mee te doen! 

C4EE: COACHING NAAR ONDERWIJS OF WERK IN KORÇA
In situaties van armoede is onderwijs ontzettend belangrijk. Een opleiding is 
hard nodig om uit de armoedespiraal te komen. Voor jongeren uit Roma of 
zigeunergemeenschappen is het lastig om aansluiting te vinden in het onderwijs maar 
ook op de arbeidsmarkt. 



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

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  
en van 19.00 - 21.00 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

Het was voor ons de 3e keer dat we 
meegingen met een Businesswise-reis naar 
Albanië en Kosovo. Als je in het comfortabele 
en welvarende Nederland woont is de armoede 
in Albanië en Kosovo vaak een ver-van-je-bed-
show. 

Met een groep van betrokken ondernemers en 
bestuursleden van NDI bezochten we projecten 
in Kosovo en Albanië. Het is mooi om te zien 
hoe je met een groep mensen, die elkaar van 
tevoren niet kent, naar elkaar toegroeit en 
bevlogen raakt om meer projecten mogelijk te 
maken.

CONTRAST
Het contrast is groot tussen de diepe ellende 
van de Roma familie die we voor het eerst 
bezochten in Tropjë, Noord-Albanië en de 
sprankeling in de ogen van de meiden in 
het laatste, opgeknapte huis in Korçe in 
het zuiden van Albanië. Er sprak hoop en 
toekomstverwachting uit doordat er nieuwe 
kansen worden geboden en gerealiseerd door 
stichting New Day Impact.

ONTWIKKELING DOOR DE JAREN HEEN
Bijna 12 jaar geleden gingen we voor het eerst 
mee op reis met NDI en bezochten we o.a. het 
plaatsje Bitaj. Het was bijzonder om er weer 
te komen en te zien hoe dit dorp zich in die 

12 jaar ontwikkeld heeft. Met behulp van de 
stichting zijn er diverse huisjes gebouwd of 
opgeknapt, werd er een school en een kerk 
gebouwd en is er een koeienproject opgestart. 
De mensen die in het dorp wonen hebben 
weer toekomstperspectief en zien niet langer 
de noodzaak om weg te trekken naar Tirana 
of een andere grote stad. Het leven op het 
platteland biedt hun nu ook mogelijkheden 
en werkgelegenheid door het bewerken van 
hun eigen stukje grond. Een ouder echtpaar 
kreeg een kleine ploeg van de stichting zodat 
ze makkelijker in hun eigen levensonderhoud 
kunnen voorzien. Ogenschijnlijk kleine 
middelen, maar grote resultaten!

GERAAKT
Ondanks dat we al vaker met NDI op reis zijn 
geweest went de armoede en ellende nooit, 
maar we zijn vooral weer enorm geraakt door 
het goede werk dat NDI doet. 
Keep up the good work!

DE REIZIGER VERTELT NDI Businesswisereis

Het zien en ervaren ervan is 

confronterend en opent ook je ogen.

Arjen en Truus Sietsma



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 
NL68RABO0155658514 
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


