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Maassluis, 2017 

Geachte heer, mevrouw,  
  

Wij, een groep jongvolwassenen van de Evangelische Gemeente Maranatha (EGMA), zijn op zoek 

naar u! In de zomer van 2017 gaan wij namelijk vrijwilligerswerk doen in Albanië bij de stichting Seed 

of Hope. Deze stichting voorziet het jaar door drie keer per week vijfhonderd kinderen, gezinnen en 

bejaarden in hun dagelijkse levensbehoeften. 
  

Van 5 juli t/m 14 juli zullen wij ruim honderd kinderen, die wekelijks geholpen worden door dit 

project, meenemen op een zomerkamp aan de kust van Albanië. Hier zullen wij verschillende 

activiteiten met hen ondernemen zoals sport en spel, muziek maken en zingen. Het is belangrijk om 

te weten dat de kinderen in Albanië een dagelijks leven hebben welke op geen enkele manier te 

vergelijken is met die van kinderen in Nederland. Traumatische ervaringen door mishandeling (soms 

door eigen ouders), seksueel misbruik, en verslaving zijn hier helaas dagelijks aan de orde. Ook zijn 

de woonomstandigheden waarin zij moeten leven vaak beneden alle peil. Juist daarom willen wij, 

door de kinderen mee te nemen op kamp, hen een tijd geven waarin zij zich geliefd kunnen voelen. 

Daarnaast willen wij de kinderen lostrekken uit de ellende van alledag om hen zo een onvergetelijke 

week te bezorgen. Het is het tweede jaar op rij dat wij dit gaan doen en we kunnen uit ervaring 

spreken als wij zeggen dat er écht een verschil gemaakt kan worden. Niet alleen voor de kinderen, 

maar voor de hele gemeenschap. Naast de kinderen zullen wij namelijk ook weer aandacht geven aan 

de gezinnen en bejaarden door hen te ondersteunen met voedselpakketten. Tot slot zal er ook tijd 

worden vrijgemaakt voor onderhoud aan het gebouw waarin de kinderen de rest van het jaar drie 

keer per week opgevangen worden. 
  

Zoals waarschijnlijk wel te verwachten is, hebben wij sponsors en donateurs nodig om dit alles 

mogelijk te maken. Wij zullen zelf voorzien in de kosten voor ons verblijf en van onze vliegtickets, 

maar we verwachten daarnaast nog ongeveer €15.000 euro op te moeten halen om dit project te 

verwezenlijken. Dit zal voor een deel opgehaald worden door verschillende benefietacties, maar dat 

is niet genoeg. Op onze website en Facebookpagina is hier meer over te vinden. Daarom richten wij 

ons tot u. Een financiële bijdrage zou ons enorm helpen, maar ook bepaalde spullen zijn van harte 

welkom. U kunt in de bijlage lezen welke spullen wij hard nodig hebben. Alvast bedankt voor uw tijd! 

Wanneer u nog vragen heeft, kunt u ons altijd mailen. 

  

Met vriendelijke groet, 

  

Het ID naar Albanië team: Adam van Buuren, Anouk Breedveld, Bob Spaans, Elisa Breederveld, 

Erwin Korpershoek, Gerald de Fretes, Inez Vruggink, Jonathan Quik, Linsey Zwart, 

Nathalie van Heusden, Patrick Schepen, Sarah Kooijman, Sera Vruggink en 

Peter Brugman.  
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De spullen die wij nodig hebben voor het slagen van het project: 
 

Schoenen 
  Maat Meisjes Jongens 

29 2 2 

30 3 2 

31 3 2 

32 4 3 

33 4 4 

34 4 4 

35 6 4 

36 7 5 

37 9 6 

38 12 6 

39 6 6 

40 6 6 

41 - 6 

42 - 5 

43 - 3 

Denk aan: sneakers/lage schoenen 

 

Kleren meiden 
 Leeftijd Maat Meisjes 

5-7 116/122 9 

8-11 134/140/146 22 

12-15 152 tot 170 25 

17+ 170/182/S 8 

 

Kleren jongens 
 Leeftijd Maat Jongens 

5-7 116/122 13 

8-11 134/140/146/152 19 

12-15 158/164/170 24 

17+ 182/S/L 10 

 

Knutselspullen en Schoolspullen 
Zoals Kolom1 

Kleurboeken Pennen 

Kleurstiften Potloden 

Verf Etuis 

Kwasten Gummen 

Gekleurd papier Puntenslijpers 

Lijm Schriften 

Scharen Schooltassen 

Stickers 
  

 

 

Toiletartikelen 
Zoals 

Washandjes 

Handdoeken 

Tandenborstel 

Tandpasta 

Zeep 

 

Schmink 
Zoals 

Schmink make-up 

Kwastjes 

Sponsjes 

 

Zwemmateriaal 
Zoals 

Zwembroeken 

Badpakken 

Zwemhanddoeken 

Opblaasbare zwemspullen 

Zwembandjes 

Zonnebrand 

Strandballen 

Etc. 

 

Sport materiaal 
Zoals 

Voetballen 

Tennisballen 

Rackets 

Badminton 

Afzet lint 

Springtouwen 

Pingpong batjes en balletjes 

 

Witte muurverf 
 

Gereedschap 
Zoals 

Hamers 

Schroevendraaiers 

Tangen 

Boormachines  

 


