
Ga weg imam! Ik ben nu christen 

Een dapper mannetje van amper tien 
jaar getuigt van z’n nieuwe geloof. Te-
genover hem staat de imam, die veel 
invloed uitoefent in ons werkgebied. De 
imam is half beschonken de Engelse les 
binnen komen vallen. Hij uit bedreigin-
gen naar de kinderen en kijkt woedend 
de zaal rond. 
Hij is kwaad over het feit dat de Engelse 
lessen die Maarten en Klement aanbie-
den, zo populair zijn. 80 kinderen heb-
ben zich ingeschreven, vier volle klas-
sen die wekelijks les krijgen. Naast 
Engelse les bestaat het programma 
ook uit een Bijbelverhaal, toepassing 
en leuke spelletjes.   
 

Vijandigheid in 2014 

Toen we in januari 2014 in ons werkge-
bied begonnen, had de imam ook al 
agressief gereageerd met wegblokka-
des en het gooien van stenen tijdens 
onze activiteiten. We hebben destijds 
geprobeerd het gesprek aan te gaan, 
maar dit bleek niet te werken. De imam 
stookte familieleden tegen elkaar op en 
dreigde ermee geen begrafenissen 
meer te regelen voor families die deel-
namen aan onze activiteiten. Dit drei-
gement heeft grote invloed in deze 
dorpscultuur en de mensen werden in 
een loyaliteitsconflict getrokken.  
 

Strategie wijziging 

In antwoord hierop hebben wij onze 
strategie gewijzigd. We hebben onze 
focus tijdelijk verlegd op een gebied 7 
kilometer verderop. Daar hebben we 
het gebouw gehuurd waar we nu nog 
steeds allerlei activiteiten voor verschil-
lende doelgroepen organiseren. Ook de 
zondagse erediensten vinden daar 
plaats. Langzaam maar zeker kwamen 

er echter steeds meer mensen uit wij-
dere omgeving naar onze activiteiten 
toe. De vraag groeide om ook weer 
bijeenkomsten te gaan organiseren in 
het gebied waar we in 2014 begonnen 
zijn.  
 

En… daar zijn we weer! 

En dus twee jaar later, hebben we de 
stap genomen om ook bijeenkomsten 
te organiseren in het gebied waar we 
in 2014 zijn begonnen.  We hebben nu 
dus activiteiten op twee locaties. Maar 
de imam is hier verre van blij mee. Hij 
heeft de laatste jaren minder respect 
ontvangen van veel dorpelingen. Nu 
reageert hij zijn frustratie op ons af. Af 
en toe schakelt hij wat jongens in die 
opstootjes moeten creëren. Ook speelt 
hij in op de angst van mensen. Hij heeft 
voorspeld dat er in april kinderen dood 
zullen gaan die deelnemen aan onze 
bijeenkomsten. Wat is hij van plan?  
 

Bid mee 

Wij vragen jullie 
te bidden voor 
deze man. Zijn 
naam is Ilir, net 
als de doopnaam 
van onze Gide-
on. Het betekent 
vrijheid en we 
hopen dat ook 
hij die vrijheid 
mag vinden in 
Christus. Zijn 
eigen zus en zijn 
zoon staan open 
voor het evange-
lie, bid ook voor 
hen en de moeilijke positie waarin zij 
zich bevinden. Ook vragen we gebed 
voor bescherming, zowel voor de fami-
lies in ons werkgebied als voor onszelf.  

Psychologische werkzaamhe-

den in het kindertehuis 

Vanaf september 2014 werkt Gerdien 
als psycholoog in het centrum ‘Rreze 
Dielli’ (zonnestralen) van de Swiss 
Foundation for Innovation (SFI). Het 
centrum biedt een liefdevol thuis aan 
getraumatiseerde kinderen die niet bij 
hun ouders kunnen wonen.  
Gerdien heeft zich de laatste anderhalf 
jaar bezig gehouden met het begelei-
den van de kinderen, het schrijven van 
rapporten en het implementeren van 
een algemeen behandelplan. Met het 
nieuwe behandelplan kan het team 
voorlopig zelf aan de slag.  Alle kin-
deren hebben recent een begelei-
dingstraject achter de rug en de rappor-
tage is up to date. Daarnaast heeft 
Gerdien de stafwerkers getraind. Zij 
hebben de aangeboden kennis zo goed 
opgepakt, dat Gerdien zichzelf in feite 
overbodig heeft gemaakt. 
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Een kerkdienst in Mushqeta  

http://www.gzb.org/


Daarom is in goed overleg besloten dat 
Gerdien eind april haar werkzaamhe-
den voor de Swiss Foundation gaat 
afronden. Enerzijds jammer, omdat 
Gerdien leuke contacten heeft met 
haar collega’s, energie van het werk 
krijgt en een band heeft opgebouwd 
met de kinderen van het centrum. An-
derzijds mooi om een team achter te 
kunnen laten dat professioneel en lief-
devol zorg draagt voor de kinderen die 
aan hen zijn toevertrouwd.  
 

HopeMade 

Een belangrijke reden om het werk bij 
de Swiss Foundation af te ronden, is de 
hoeveelheid werk die er in Mushqeta 
te doen is. Toen we de vorige nieuws-
brief schreven lag het HopeMade pro-
ject even stil. Dit vanwege de vraag hoe 
we het project op een passende wijze 
kunnen registreren.  Na een pauze van 
twee maanden zijn we doorgegaan, 
met wat kleine aanpassingen. De vrou-
wen worden nu uitbetaald in levens-
middelen in plaats van in geld.  

Verder doen ze het werk voor HopeMa-
de thuis en niet meer in het kerkge-
bouw. Met die aanpassingen kan het 
project doorgaan en daar zijn we erg 
blij mee. Ruim dertig vrouwen hebben 
het afgelopen jaar deelgenomen aan 
de naaicursus en maken de mooiste 
produkten. Het assortiment staat op 
Facebook en is verkrijgbaar via de web-
site van Hopemade.  
Het is prachtig om te zien hoe de vrou-
wen door het project zijn opgebloeid. 
Ze hebben meer zelfvertrouwen gekre-
gen en een aantal van hen is tot geloof 
gekomen. 
 

Nieuw huis 

Een gezin uit onze nieuwe gemeente in 
Mushqeta woonde niet alleen in ar-
moedige, maar ook in gevaarlijke om-
standigheden. Het dak van hun huisje 
was deels ingestort en dreigde verder 
in te storten. De stichting Hoop voor 
Albanië en de GZB hebben hun handen 
ineen geslagen en inmiddels wordt er 
een nieuw huisje gebouwd!  

 

 

 

 

 

 

 

Persoonlijk 

De laatste tijd kregen we wat vragen 
over ons postadres. Ook al zijn we ver-
huisd, ons postadres is hetzelfde ge-
bleven omdat het een postbox betreft. 
En dan nog een mooi nieuwtje als af-
sluiting: in september verwachten we 
een vijfde kindje! Alles gaat goed en 
we zijn erg dankbaar.  
 

Gebed 

We hopen dat jullie mee willen bidden 
en danken voor alles wat we in deze 
nieuwsbrief geschreven hebben. Alvast 
hartelijk dank voor jullie meeleven! 

Volg ons op          en           (@Maartengerdien)  en kijk op   www.maartenengerdien.nl 

COLOFON 

Maarten en Gerdien Blom zijn in 2012 door de GZB vanuit de Hervormde gemeente te Katwijk aan Zee uitgezonden naar Albanië. 

De GZB werkt graag mee aan de verspreiding van deze nieuwsbrief. Hartelijk dank voor uw meeleven en gebed! U kunt uw betrokkenheid óók tot uit-
drukking brengen door een gift over te maken op bankrekeningnummer NL86 RABO 0163820643* ten name van Hervormde Gemeente te Katwijk aan 
Zee. Dank voor uw onmisbare steun! 

*Deze rekening is een speciale rekening voor het werk van Maarten en Gerdien, een extra vermelding is daarom niet nodig.  

Voor adreswijzigingen en overige informatie:  

GZB | Postbus 28 | 3970 AA | Driebergen | T 0343-512444 | E info@gzb.nl | W www.gzb.nl 

Het oude huisje van Moza en Pellumbi 
het Women Only feest op 8 maart 

(internationale vrouwendag) Jael, tijdens een bezoek aan vrienden in Kosovo 

De sloop van het huisje van Moza en Pellumbi en hun dochtertje Megi. 


