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We komen weer aan het einde van het jaar, een vreemd jaar,
Maar niet minder mooi.
Door uw hulp mogen we nog steeds door gaan met ons werk in Kosovo.
In 2019 zijn we helaas voor de laatste keer de afgelopen periode naar Kosovo geweest,
En Ik verlang om daar weer te zijn, echter door het Covid probleem is alles even heel anders.
De beperkingen om te gaan houden niet in dat we niks meer doen.
Mei 2019 was een mooie periode, ook om na te denken, hoe we
verder gaan.
Mooi om Moeder Roza weer te zien.
Mooi om haar praktisch te helpen, gewoon om haar voorraad
medicatie weer aan te vullen, spullen in huis te vernieuwen en
vervangen,
Elkaars hart zien en delen, met elkaar huilen en
lachen.
Een prachtig mooi mens,
Met veel zorgen, maar ook tevreden met wat ze heeft,
met haar kinderen, ook al wonen de meeste kinderen momenteel verspreid over Europa.

en

Het weerzien met Roza haar kinderen en kleinkinderen die nog in Kosovo wonen was ook weer
geweldig.
We mogen blij zijn met de Hulp die we iedere keer krijgen, om de dingen te doen die we graag
doen. En onze topper Annemarie spreekt redelijk goed Engels, en dat maakt het allemaal wat
leuker, als ze bij me
is. Verder is Bukerija een enorme
steun ter plaatse
voor ons, om alles te regelen, om te
vertalen, om te
kopen, om anderen te helpen met de
dingen die we
sturen, Zij heeft de regie in de dingen
die we doen, en
mooi om te zien wat ze zelf allemaal
aandraagt om te
ondernemen, en om contacten te
leggen voor ons.
Mooi om te zien hoe
medemens.

trouw ze omzien naar haar moeder ne

Wat nog steeds onveranderd is, is de armoede in het land, en in de stad, waar we opereren.
Hieronder de stad Gjakova, een stad met veel armoede, een oude stad met rond de 41000
inwoners.
Helaas een plek waar ook weinig werk te
vinden is.
Hier hebben we dus wat meer op ingezet, en
voor het gezin van Bukarija , die immers zo veel
voor ons doet, maar zelf ook in armoede leeft
met haar man en kinderen, geprobeerd om wat
meer doorbraak te realiseren, in praktische
zaken die ze missen in hun leven.

We proberen door

de hulp en actie van Bukarija en haar man,

Meer te kunnen
kunnen uitdelen,
altijd open waar
bijvoorbeeld
soms simpele
ook mochten we meerdere malen brandhout
bezoeken organiseren echter liepen we steeds
problemen aan , we willen wel meer, maar

ondernemen, meer te
zij houd haar ogen
echte nood is, en wie
medicatie nodig heeft,
dingen als Pampers,
weggeven, ziekenhuis
weer tegen de zelfde
kunnen we ook meer.

Gesprekken met haar , waar ze haar hart deelde, heeft ons ook weer aan het denken gezet.
Haar man heeft heel veel last van het gebit, dit belemmerd zijn bewegen,
Werk vinden is moeilijk, iedere dag ver lopen, bied geen oplossing, zonder auto is alles niet te
doen, en veel werkgevers vragen wel om zelfstandigheid, en dit is zonder een rijbewijs al
helemaal een probleem.
Een dilemma voor ons, door de vreemde tijd waar we in leven, merken we dat de giften ook sterk
afnemen, iets waar we voor bidden, en wat soms op de schouders van ons rust, als we zelf dan
maar geld over maken.
Maar goed, er moet wel wat gebeuren willen we verder!
En dat doen we, in vertrouwen, Zijn opdracht!

Het blijft immers ontzettend dankbaar werk, wat je doet realiseren hoe goed we het zelf hebben.

2020 werd dus een heel ander jaar, met hele andere doelen,
Doelen om dus eerst wat zaken op te
ook verder kunnen, en zelf een beter
en om het werk van de stichting ook
maken. Een vreemt jaar, uiteraard

lossen, zodat zij
leven op bouwen,
makkelijker te
voor iedereen,
maar voor de
stichting dan ook
weer een mooi
jaar.
Een jaar met hier en daar wat doorbraak op mooie
ideeën.
We hebben besloten om dus niet alleen moeder Roza
iedere week financieel te steunen, maar ook het gezin
van haar dochter die we dus eigenlijk belonen voor alles
wat ze voor ons doet, minder zorgen, geeft meer rust, en
zorgt ervoor dat je ook echt kunt helpen als we er om
vragen.
Haar man Martin is eerst naar de tandarts gestuurd, dit
was voor hem wel een uitdaging, alles gerenoveerd, en
nieuwe kronen e.d. geplaats.

Ook hebben we gezorgd dat hij zijn rijbewijs heeft gehaald, zodat hij beter een baan kan vinden.
Ook is Bukarija zelf nu geslaagd voor haar theorie, en is ze bezig met rijlessen, op naar ook een
rijbewijs.
En dan het leukste, wat voor mij al langer een wens was,

een auto!!!!!

Een auto waar zij zich in kunnen verplaatsen, een veilige auto, voor het werk van de stichting,
om iemand te bezoeken, om spullen in te vervoeren, om mee uit te delen, en voor Martin om mee
aan het werk te gaan.

Uiteindelijk dus een mooi

eindresultaat voor dit jaar.

We hopen dat u ons werk wil
door kunnen gaan met het helpen
armen en behoeftigen, op naar
hoop dat we snel weer eens heen
met eigen ogen weer te zien, en
doen.

blijven steunen, zodat we
van wezen en weduwen, de
weer een mooi jaar, en in de
kunnen gaan, om het werk
om weer inspiratie op te

Helpt u ons helpen? Een druppel op een gloeiende plaat, maar wel een eerlijke!
René en Marthi Zuidema, stichting foundation Roza

