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Mateskeaksjonen
For fjerde gang har Team Albania
hatt julemataksjon for fattige familier
og enslige i Kosovo og Albania.
Vi er kjempeglad for responsen fra
givere, og til sammen ble det delt ut
275 matesker i Drenas i Kosovo og i
Vlora i Albania.
Vi hører kanskje ikke så mye om
Kosovos og Albanias fattige i disse
dager. Men fattigdommen er stor
begge steder. Så det å få en eske
med mat til jul/nyttår er en kjempestor hjelp, og vi får mye for pengene
når vi kjøper varene hos grossister i
Kosovo og Albania. En eske med
mat for kr. 300,- inneholder mye
godt. Flere ganger når vi besøker
familier, ser vi at matlageret er tomt.
Derfor oppleves det fantastisk å få

være med på utdelingen av mateskene, som igjen er mulig på grunn
av alle giverne til TA´s
Mateskeaksjon. Vi ønsker med dette
å si tusen takk, hvis du som leser
dette, har støttet aksjonen; ikke bare
Team Albania-venner, men også
dere som er venner av Jorid og Ned
(Albania-misjonærene) og har støttet
aksjonen via dem.
På bildene ser du litt fra utdelingen i
Drenas i Kosovo og Vlora i Albania.
I Kosovo hadde Xhemail og Aferdita
kjøpt inn alle varene, og sammen
med ungene sine hadde de pakket
ferdig 80 bananesker. I tillegg til
mat, var det et par ullsokker til hver
person i familiene, de var strikket av
damer i Norge. Siden denne vinte-

ren har vært så kald, er vi glad for
alle som fikk gode, varme sokker.
I Drenas hadde vi julemøte på restaurant Graniti - hvor vi har vært i
flere år. Vi hadde invitert 80 familier
og nesten alle kom, minst en fra hver
familie. Våre venner fra Albania,
Aida og Reli, Samantha, Louis og
Roza hadde et flott opplegg for
barna; julens budskap i ord, sang,
dans, klovning, dukketeater og lek.
Det var kjempepopulært både for
barn – og voksne!
I Vlora hadde Diana og Bujar handlet via en grossist, og de alene
hadde pakket 180 esker! De hadde
pakket i tre størrelser, alt etter antall
i familiene som skulle få eskene.
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I Vlora er det også en del fattige,
gamle, enslige, som får en slik oppmuntring til jul, noe som blir svært
godt mottatt.
En lørdag i desember kjørte vi ut
eskene til de gamle og familiene
som får hjelp av oss. Vi hadde to
biler til vår disposisjon, og Jorid og
barna var heldigvis med oss. Det er
ikke noen av de som vi delte ut
esker til, som kan engelsk. Så vi
trenger tolker, og de snakker språket
flytende. 100 esker ble avlevert den
dagen, noe som resulterte i mange
glade folk!
Neste dag var 3.søndag i advent,
og vi hadde planlagt å ha et møte
på ”den gamle stranda”, som de
kaller den. Her er det noen gamle,

.

elendige blokker hvor det bor nesten 100 familier, og alle er fattige!!
Vi delte ut matesker til ca. 70 familier julen 2015.
Vi var mange som lenge hadde
bedt om fint vær for denne samlingen, for vi skulle være ute på en
paviljong som fungerer som kaffebar om sommeren, og som er uten
tak. Dagen kom, det var blå himmel
og ingen vind. Helt perfekt! Folk
strømte på - Dette var noe de ikke
hadde vært med på før. Denne julen
hadde vi med oss det samme ”teamet” som vi var sammen med i
Kosovo. Reli hadde en liten preken
om julens budskap og fortalte litt om
hvem Jesus er. Folk lyttet med åpen
munn. Opplegget for barna var nok

en gang like populært for de voksne; de ble veldig engasjert. Og til
slutt at det kom noen med julematgaver fra folk i Norge – til alle familiene, det var nesten for godt til å
være sant! Jorid, m/barna Marcus
og Lydia, var med oss her også – til
stor hjelp.
Mange i Norge bidro til at alle
disse fikk noe ekstra til jul. Men uten
folkene i Albania og Kosovo, Jorid,
Diana, Bujar, Aferdita og Xhemail,
hadde det vanskelig latt seg
gjennomføre. Tusen takk til dere der
ute, som alltid er med på det Team
Albania ønsker å gjøre for å hjelpe.

Fatbardha
Denne familien har dere nok hørt litt om
nå og da; en enke med tre barn. Da vi
møtte henne første gang, bodde hun
med to små barn og en baby i et kondemnert hus som kommunen eier. Det
var grusomt der! Hun hadde et bad på
1x1 m, et rom på 2x3m og en liten
gang på 1x2m. Det hun hadde var kjøleskap, ovn og vaskemaskin, og tre
råtne madrasser å sove på. Alt rundt
var bare grusomt.
Huset var egentlig ikke beboelig. Det at
noen kom inn og kunne hjelpe med
mat, var en uvurderlig hjelp. Ikke minst
at noen bryr seg, at hun har noen utenfor Kosovo som hjelper henne, betyr
enormt mye. I august i år brant alt opp
inne i huset. Det var på grunn det dårlig
elektriske opplegget. Hun mistet alt hun
eide.
Vi tenkte at det første vi måtte hjelpe
henne med, var en leilighet. Xhemail,
vår mann i Kosovo, ble satt på saken..
Men så skjedde det at en lokal TV-stasjon fikk høre om det som hadde
skjedd! De laget en reportasje om
henne, og det utrolige skjedde. Noen
gavmilde albanere bosatt i utlandet, så
innslaget; de ville bygge hus til henne.
Noen gav blokker, noen sement, noen
gulv, noen ga arbeidskraft… Til slutt
manglet huset dører og vinduer, og det
bekostet Team Albania. Huset ble satt
opp i rekordfart. Tomt hadde hun hos
sin avdøde manns familie, i en landsby
et stykke unna byen.
Det ble heldigvis ikke leilighet i byen,
og mens hun ventet på at huset skulle
bli ferdig, fikk hun bo hos naboen, som
bodde nesten like dårlig som
Fatbardha. Men der var de tross alt to

I dette huset bodde de før. Dette er etter brannen..

voksne. Da vi var på besøk i oktober,
hadde Fatbardha bodd hos dem i to
måneder.. Kona i huset syntes det var
nok nå, hun var tydelig sliten av å bo
så mange så tett.
I oktober, da vi i Team Albania var i
Kosovo, fikk vi være med på innflytting i
nytt hus. En hadde gitt møbler, de var
helt nye og ble satt sammen mens vi var
der. Team Albania kjøpte en vedkomfyr
til henne. Men da vi var der, oppdaget
vi til vår store forskrekkelse at her var
ikke vann; det måtte bores etter vann!
Det var det ingen som hadde penger til.
Men takket være vår fantastiske bruktbutikk, kunne vi si at det betaler Team
Albania.
Fathbarda er en ung dame som har
opplevd mye smerte. Mannen døde
plutselig i en arbeidsulykke, uten forsikringer. Det er ikke vanlig at fattige
arbeidere er forsikret. Da mannen døde
var hun gravid i tredje måned med
nummer tre. Å leve med tre barn uten
mann på landsbygda i Kosovo, er ikke
lett. Så, etter to år brenner huset. Så
utrolig ille.
Nå bor hun trygt, har et tett hus og det
hun trenger der. Gleden oppi dette er

På bildet står Wenche sammen med Fatbardha,
barna og nabokona foran nabohuset.

at det var så mange gavmilde albanere
som ville hjelpe henne i tillegg til Team
Albania. Dagen hun flyttet inn var nesten som en film for henne, virket det
som. Det var ikke lett å være seg selv
med så mye oppstyr.
Ting har roet seg rundt dem nå. Drenisi
har begynt på skolen, og omgivelsene
er helt forskjellig fra der de bodde tidligere. Godt for barna å slippe og
springe i gata og i trafikken, slippe å
leke i søpla og søla. Det at hun og
barna får en fast sum til mat i måneden,
gjør ting rundt henne roligere. I tillegg
til det hun får av en fadderfamilie i
Norge, får hun ca.90 € på sosialen for
barna. Alt i alt så har hun ikke mye å
leve av. Nå i vinter som det ble så
kaldt, kjøpte TA et lass med ved til
henne, ved som ble hugget opp og stablet på plass. Så de fryser i alle fall
ikke inne i vinter. Team Albania er utrolig glad på hennes vegne. At ting ordnet seg så greit! Hadde de bodd i det
kondemnerte huset i vinter, så hadde de
vel fryst i hjel. Våre folk i Kosovo har
jevnlig kontakt med henne -for å høre
hvordan det går, på nytt sted, i nytt
hus...

De gamle i Vlora
Vi fortsetter med å gi mat til de 20 gamle i Vlora på restaurant Kristal. Vi ser det som en kjempeviktig sak. De
gamle har det dårlig på mange måter. Pensjonen de får, rekker mange ganger kun til medisiner. Den dårlige økonomien går utover de gamles kosthold. Det er en takknemlig gjeng pensjonister som får mat. Diana, sammen med
mannen Bujar, følger opp dette for Team Albania.
To av de gamle, Filo og Sherina, har fortalt litt fra livet sitt til Diana, som har skrevet det de fortalte..:

Filo Idrizaj - 80 år.
Filo jobbet og bodde i en landsby 25
km utenfor Vlora. Han var gift og
hadde en sønn. Han jobba og strevde
mye for at sønnen skulle få en utdannelse, og til slutt ble sønnen lærer.
Sønnen giftet seg og de fikk to barn.
Alle bodde i samme hus. Livet var godt,
og de var lykkelig, Filo og familien.
Men litt senere ønsket sønnen å tjene litt
ekstra til familien, han reiste til Italia,
ulovlig, med en liten båt, sammen med
flere andre mennesker. Han hadde
planlagt å få en sommerjobb frem til
nytt skoleår skulle starte opp. Filo og
kona skulle ta vare på sønnen sin familie. Sønnen kom aldri tilbake. Båten
kom aldri frem til Italia. Båten sank, og
alle døde. Etter dette ble livet aldri det
samme for Filo og familien. En tid etter
sønnens død, tok svigerdatteren med
seg barna og flyttet til Vlora, fra Filo,
for å starte et helt nytt liv. Filo og kona
ble triste og lei seg, så etter en tid flyttet
de óg til Vlora for å kunne ha barnebarna i nærheten. Filo og kona flyttet
da til en bygning som hadde vært kontor i gamle dager. Siden de hadde veldig liten pensjon, var det eneste mulighet.Kona klarte ikke å takle smertene
etter sønnens død og ikke minst fattigdommen, så hun døde kort tid etter de
kom til Vlora. Filo ble enslig og levde i
det forferdelige ”kontor/huset”. Huset
har et tak som ikke funker, og alt regn
kommer inn gjennom taket. Han legger
plast over møbler og på senga, og selv
sover han i en seng som er dekket med
plast.
Filo har en pensjon på kr 550,-. Det er
ikke nok til han; han kan ikke leve av
den. Men Gud har ikke forlatt Filo, som
han sier, fordi han har god helse og er
sterk. Han er veldig ømhjertet, blir fort
rørt og noen ganger gråter han mye.
Han er veldig fornøyd nå. Han spiser

på Kristal to ganger i uka, og det har
han gjort de siste 3 åra. Han koser seg
med maten og ikke minst med selskap
av de andre gamle, som sammen snakker om gamle dager.
«Takk og pris til Gud at Team Albania
eksisterer”, sier han.
Alle gamle og unge spør etter Team
Albania vennene, Per, Målfrid, IngerLise, Morten… Alle savner de og er
nysgjerrig på når de norske vennene
kommer og besøker Vlora igjen. «Vi er
glad og kjempetakknemlig for våre
Team Albania-venner” sier flere på
Kristal.
Filo fikk tett tak til jul.I tre-fire år har vi
kjent han, uten å vite at han hadde det
så kummerlig. Når det regnet, måtte
han sove under plastikk inne i leiligheten. Veggene og taket hadde mugg
etter lekkasjer fra taket. Han hadde ikke
vann eller strøm. Team Albania fikk
entreprenøren som vi bruker, Kjutim, til
å gjøre jobben. Det ble lagt ny papp
på taket, vasket og malt inne. Ny tank
og pumpe til vannet fikk han også av
nordmannen Leif. Team Albania besøkte han i desember. Han gråt av takknemlighet. Mange ganger sa han:
”Jeg takker fra hjertet, jeg takker fra
hjertet”. Dette kostet Team Albania 12
000,- NOK , en helt uoverkommelig
sum for en pensjonist som har 550,NOK i måneden. De gamle sliter i
Albania..
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Sherina Manka - 75 år.
Sherina, er også en av damene som
spiser på Kristal. Det har hun gjort i 5
år nå. Hun er barn nummer elleve i søskenflokken; vokste opp i en forferdelig
fattig familie i et lite hus med i alt 13
medlemmer. Fattigdommen har vært
helt ille. De hadde ikke nok klær for vinteren. Ikke sko eller sokker. Heller ikke
nok klær om sommeren. Selv om de var
fattige, klarte hun å fullføre syvende
klasse. Da hun var 15 år, traff hun
Asllan, en kjekk gutt på denne tiden med moderne hatt og bart. De ble forelsket.. Sherina og familien var Egyptere.
Egyptere i Albania er en folkegruppe
som en gang i tiden kom fra Egypt. De
gifter seg sjelden med andre folkegrupper. Foreldrene hennes ville ikke at de
to skulle gifte seg, men de trosset foreldrene, giftet seg og fikk 5 barn.
Ekstrem fattigdom fulgte henne inn i sin
nye familie med Asllan. Selv om begge
to jobba i to forskjellige bedrifter, var
ikke inntekten nok til nok mat.

Anxhela
Anxhela i Vlora, er en ung dame på
21 år med Thalassemia (en blodsykdom som ikke er vanlig i Norge). I
juni -16 bestemte Team Albania at
de skulle hjelpe Anxhela med å restaurere et rom og bad, slik at hun
kunne få sitt eget soverom og et bad
med dusj ved siden av foreldrene.

Egypterne hadde dessuten en syngeog dansetradisjon som alltid har betydd
mye for dem, og i helgene dansa de og
koste seg. Hver sommer var det’ et stort
dansegulv og orkester i sentrum av
Vlora.
I 1997 solgt Sherina og Asllan huset og
satset alle pengene på et pengespill
som gikk konkurs, noe som førte til at
de mistet alt de eide. Samme år mistet
Asllan synet og ble blind. Sherina måtte
være Asllans ”øyne” og gikk alle steder
med han.
Sherina og Asllan, har vært med og
spist fra første dag på Kristal, sammen
med de 20 andre eldre. Dette er ”lov
og pris til Gud” at ”Team Albania” gjør
denne veldedigheten mot de gamle.
Mange, mange gamle i Vlora, er kjempetakknemlig til Norge, og ofte hører vi
de sier: ”Heia Norge for hva det har
gjort for oss gamle”.
Asllan døde, for to år siden. Sherina
tenker mye på Asllan og spesielt når
maten kommer på bordet på Kristal, for

han var veldig glad i maten fra kokka
Rita. Han sa de siste måneder: «som
han levde, vi er heldige, for vi har de to
sikre måltidene i uka».
Tusen hjertelig takk til ”Team Albania”,
Norge.

Rommet var grusomt, så her måtte
mye gjøres: Nytt vindu, ny dør, pussing av tak og vegger, strøm, vann,
pussing av bad… Dusj hadde de
ikke hatt før. Det ble satt inn vanlig
toalett. Tyrkisk, dvs. at en må sitte på
huk det hadde Anxhela ingen mulighet til å bruke. Hun fikk gardiner og
sengetøy m.m. fra Team Albania.
Dette var en umulighet for foreldrene til Anxhela. Nå kunne hun
bruke badet uten hjelpen at mor
måtte holde henne, varme vann til
henne for vasking osv. Nå fikk hun
alt dette.

Fortsatt trenger hun hjelp med å flytte på seg. Bena vil nesten ikke bære
henne. Skal si det var en glad ung
dame som fikk ny «leilighet» som
hun kaller det.
Og ikke minst var mor og far glade.
Det ble felt noen tårer både da
beskjeden kom om at Team Albania
skulle hjelpe, og når det hele var ferdig. Det var en stor lettelse for foreldrene.
For Team Albania kostet dette kun
12 000,- kr.

På tur med de gamle

I oktober dro Team Albania på tur med de gamle. Vi
leide en buss, dro over fjellet og ned til en landsby,
Dermi, en halvannen times kjøring lenger sør for Vlora.
Det var utrolig moro. Reli, Aida og barna var med på
turen og spilte for oss. Albanerne er veldig glad i sang
og spesielt i albanske folkeviser. De sang med så det
ljomet! De fikk kaffe og en kake da vi kom frem til
Dermi. Der ruslet de litt rundt, pratet og koste seg. På
turen tilbake stoppet vi på en restaurant og spiste lunsj.
De gamle ble godt tatt imot, og vi fikk servert veldig

god og rikelig med mat. Noen av de gamle puttet noe
av kjøttet i lomma for å ta det med seg hjem og ha det
til neste dag. En av de som var med, en dame på 70 år,
hadde aldri vært utenfor byen Vlora før. Det er ekstra
koselig å gi en sånn dame en slik tur. Hun og alle de
andre gamle var utrolig takknemlige. De storkoste seg.
Vi 8 nordmenn som var med, var óg kjempefornøyde
med turen, men kanskje mest fordi vi så hvordan de
gamle koste seg.

Sigøynerbarna i Elbasan
Å komme til Elbasan og få være
sammen med barna og lederne der,
er en stor opplevelse. Vi fikk besøke
de i oktober. Nå har de opptil 50
barn som bespises fem dager i uka.
Ekteparet Ola og Ilir er alene om å
styre dette, som de gjør på en utrolig fin måte. Noen ganger er noen
mammaer med og hjelper. Den
dagen vi var der, fikk vi være med
på håndvasking, tannpuss, servering, mating og vask. Vi var 8 stykker og syntes det var nok å gjøre.
Så vi må si at Ola og Ilir gjør en
fantastisk jobb. Når barna hadde
spist, fikk de en mandarin hver som
ble plukket fra trærne i hagen, og

før de dro hjem, fikk de en liten
gave fra TA. Vi hadde med oss ullsokker, strikket av norske damer, og
litt godterier. Her skal det ikke mye
til for å bli populær blant barna.
Flere ønsket seg sokker til brødre og
søstre, men det hadde vi ikke mulighet for denne gang. Det var heldigvis nok til de 50 barna som var der
for å spise… Vi dro derfra med stor
takknemlighet for at det finnes mennesker som Ola og Ilir!
Dette arbeidet er det mulig å være
med og støtte. Det koster 5000,NOK pr. mnd. å gi mat ca. 20
dager til 45-50 barn (ett barn - ca.
kr 100,- pr. mnd.!)

VED-aksjonen
Denne vinteren har det vært veldig
kaldt i Kosovo og Albania. I Kosovo
har det vært ned til -25*. De fattige
har fryse, både i Kosovo og
Albania. I Albania fyrer folk med
strøm, og spenningen blir lav når
alle skal ha varme. Der måtte folk
kle på seg yttertøy inne for å holde
varmen. Det er helt uvanlig at det er
minusgrader sør i Albania. Hos
mange frøys vannet. Men i forhold
til Kosovo, så varer ikke kulda så
lenge. Noen fikk hjelp med strømregninga.

I Kosovo fyrer mange med ved, men
å kjøpe ved, har de ikke penger til.
150 € er prisen for et vedlass, en
uoverkommelig sum for de som kanskje får maks 60€ i sosialstøtte pr.
mnd. Team Albania startet en vedaksjon så vi kunne kjøpe et vedlass
til hver av de fattigste familiene vi
hjelper. Vinteren, snøen og minusgradene har nå vart siden midten av
desember (i skrivende stund er vi sist
i februar), og det er lenge til å være
Kosovo. Tusen takk til alle dere som
ga penger til det.

Bytyqi-familien i Norge
Våren 2016 sendte Team Albania
en Norges-invitasjon til familien
Bytyqi, familien som jobber for oss i
Kosovo. Det var spennende om hele
familien ville få visum. Så glad alle
ble da svaret fra ambassaden var
JA!
For oss var det viktig at de kom og
fikk se hvordan vi jobber i butikken
m.m., samt for å treffe mange medarbeidere her, ha litt ferie og kose
seg litt. Midt i august kom de alle
fem, og her er noen ord fra dem:
”Det var første gangen barna reiste
med fly, og vi likte alle sammen å se
ned fra flyet. Det var utrolig bra. Vi
likte veldig godt Norge med naturen, skogen og havet. Det var utrolig
bra når vi var ute med båt. Vi var
på forskjellige besøk, og det likte vi

også veldig godt. Vi likte veldig, veldig godt å ta ferge til Sverige. Det
er mange andre steder vi også har
vært, men for å fortelle alt, må vi ha
nesten en uke til å skrive det. Vi liker

godt alle dere i TA. Vi takker veldig
mye til alle og spesielt Målfrid og
Per. Vi er kjempeglad at vi fikk
muligheten til å besøke Norge, det
Beste land i verden!”

Lejdon, gutten som fikk den sjelden sykdommen Linear IgA dermatosis
Nå er det snart gått ett år siden
Lejdon var på sykehuset i Albania
første gangen. Da lå han på sykehuset ca. 3 uker, og siden den gang
har han reist frem og tilbake til
behandling. Vi har spurt foreldrene
til Lejdon om de kunne skrive litt om
situasjonen akkurat nå! De skriver:
”Etter behandlingen på Hygena
sykehuset i Albania tar han hver
dag 2 tabletter (Cortison og Ranital)
før frokost, og på ettermiddagen tar
han en tablett som heter Dapsoni,
en tablett som er veldig vanskelig å
skaffe for oss! Tablettene finnes ikke
i Kosovo eller Albania. Vi har fått en
venn til å kjøpe dem til oss i USA,
men nå er det blitt veldig vanskelig
å få tak i dem og å sende dem.
Lejdon tar alle medisinene regelmessig, hver dag som legen har foreskrevet. Vi har konsultasjon med
lege og fast avtale på undersøkelse

nesten hver måned. Når Lejdon får
Dapsoni, er han 80 % bedre, men
med en gang han ikke tar/har det,
kommer sykdommen tilbake. En
gang hadde han ikke fått Dapsoni
på tre måneder, og da ble han veldig syk igjen. Akkurat nå er han stabil. Sykdommen hans har ikke blitt
borte, men så lenge han får de rette
medisinene, er han stabil.”
Vi skrev mye om Lejdon i forrige
nyhetsbrev. Har du ikke lest det, så
kan du finne mange nyhetsbrev på
vår hjemmeside
teamalbania94@gmail.com og på
vår facebook side: Team Albanias
hjelpearbeid.
Familien takker Team Albania for
den økonomiske hjelpen de har fått
og hjelpen med å finne ”rett” sykehus.
Hilsen fra mor og far til Lejdon.

Team Albania ser at her trengs mer
hjelp, så vi er fortsatt åpen for
givere til Lejdons medisiner-sykehusbesøk-transport. Merk: ”Lejdon”

Litt fra butikken

Vi sier daglig at vi er så heldige som
har bruktbutikken! Med midler fra den
kan vi hjelpe mange. For det første er
det utrolig mange som gir - møbler,
esker og poser med ting og tang.
Uten alle dere kunne vi ikke ha drevet
bruktbutikken. Heller ikke uten alle
dere som kommer og kjøper av alt det
fine vi har fått for å selge. Det er så
mange hyggelige kunder og givere at
vi er helt overveldet.
Så glade vi er at dere finner veien til
butikken og spør om vi vil ha, når
dere skal tømme et hus, en leilighet
etter en slektning, eller at dere selv
skal flytte. Det betyr penger til hjelp
for folk i Kosovo og Albania. At vi i
2016 rundet 900 000,-kr i omsetning,
er fantastisk! Takk til alle dere som har
vært med på det.
Når poser og esker kommer til butikken, blir det pakket ut, vasket om nødvendig og plassert i hyller. Vi prøver å
være nøye med å vaske det som settes ut i butikken.
Vi er etter hvert blitt mange damer i

butikken, mest pensjonister. Vi er 20
damer fra 20 til 83 år. Det er vi veldig glad for, og vi har det kjempekjekt sammen.
Må ikke glemme å nevne våre menn,
som er sliterne. De tar de fleste tunge
løftene. Hver mandag kjører de på
søpla, henter tomme bananesker på
Rema 1000, henter og kjører møbler.
Det er en viktig del av butikkdriften,
så det hadde vært vanskelig uten den
jobben mennene gjør.

Kleslageret
Fire-fem damer pakker to dager i uka,
klær og div. kjøkkenting til hjelpesendingene, mest til Kosovo og noe til
Albania. Takk til alle dere som gir
Team Albania klær. Det er veldig
kjærkomment. Folk er fattige, så det å
få klær hjelper mye. I Kosovo har vi
ca.1000 personer som kan hente klær
på lageret vårt der. Til Albania sender
vi til 25 familier.
Vi trenger barnetøy og sko hele tida.
Det får vi aldri nok av. Har du noe av

det og ønsker å gi bort, så er vi veldig glad. Vi tar for øvrig imot alt hele
året - til barn, damer og menn, bare
det er helt og rent. Vi sorterer og legger klærne etter størrelse, type og
kjønn, før vi legger i bananesker klare
til sending.
På vinteren pakker vi for vår/sommer,
på våren og sommeren pakker vi for
høst/vinter.
Vi sender last med trailer to ganger i
året, tilsammen ca. 100m3.

Gledelig
Lumi og Luljeta er en familie i Kosovo som Team Albania besøkte første gang i 2002. Den gangen bodde de på
ett rom med tre små barn. Det verste for dem da, var at Lumni ikke hadde jobb. De var skikkelig fattige. Siden da
har de fått klær fra TA, og etter hvert fikk de også en fadderfamilie som har støttet dem i mange år nå. Senere fikk
de et lite hus de bodde i noen år, men så skulle familien som eide det, ha det, og de sto uten noe sted å bo. Team
Albania startet med å samle inn penger til hus. Hus ble bygget; et lite koselig hus med to soverom, stue, kjøkken og
bad. Eldste datter har vært en av Team Albanias studenter, og hun har fått seg en lærerutdannelse. Det største som
nå er skjedd, er at far, Lumni, har fått seg fast jobb. Nå er de ute av fadderprogrammet vårt og klarer seg selv.
Lumni er utrolig fornøyd.
Vi ser flere ganger at når vi er med på å løfte folk opp, så forandrer mange ting seg den positive veien.
DET NYTTER Å HJELPE!
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Inntekter:
Salgsinntekter butikk
Faddergaver
Diverse gaver, kollekter m.m. (note 1)
Annonseinntekter
Reiseutgifter innbetalt fra deltakere
Medlemskontingenter
Renteinntekter

906 907
303 980
112 303
0
20 128
0
79

843 110
317 710
523 335
0
20 128
0
89

Sum inntekter

1 343 396

1 704 371

Utgifter:
Overført til fadderfamilier
Hjelp og støtte til andre (note 2)
Studentstipend
Husleie, strøm og driftsutgifter Sluppan
Transport- og reisekostnader
Husleie, lønns- og adm.utgifter i Kosovo
Arrangementer, trykking av nyhetsblad, gebyrer mm.

401 218
410 060
71 146
158 443
226 067
97 031
22 111

365 309
648 446
194 945
166 822
154 411
95 994
31 930

Sum utgifter

1 386 077

1 657 857

Resultat

-42 680

46 514

Eiendeler:
Bankinnskudd og kontanter
Lån til studenter og andre
Kortsiktig tilgodehavende

55 433
444 649
2 978

134 898
413 718
7 000

Sum eiendeler

503 060

555 615

Gjeld og egenkapital:
Egenkapital 1.01.
Årets resultat
Sum egenkapital

545 740
-42 680
503 060

499 226
46 514
545 740

Gjeld:
Kortsiktig gjeld
Sum gjeld

0
0

9 875
9 875

Sum egenkapital og gjeld

503 060

555 615

Note 1
Av større gaver kan nevnes: Julemataksjon kr. 75.000, innsamlet til Ledion kr. 11.000.
Note 2
De største postene er: Mat til gamle i Vlora kr. 72.000, sykehusopphold Ledion kr. 24.000, til hus
Fatbardha kr. 27.000, julemataksjon kr. 71.000.

Er du tannlege og har
sansen for hjelpearbeid?
Kunne du da tenke deg å bruke
noen dager i Drenas, Kosovo, på
Team Albanias tannlegekontor?
Da vil vi gjerne høre fra deg. Ring
oss på tlf. 90766671 el. e-mail.
teamalbania94@gmail.com
Du finner også litt opplysninger på
Facebook - på Team Albanias hjelpearbeid.

Vi trenger deg!
Åpningstider i
bruktbutikken:
Tirsdag: kl. 11.00 - 14.00
Onsdag: kl. 11.00 - 14.00
Torsdag: kl. 15.00 - 19.00
Lørdag: kl. 11.00 - 14.00

Takk!
- til dama som ønsket seg pengegave til sin 70 års dag. Det ble vi
kjempeglade for. Hun fikk ca.
4000,-kr som hun gav til Team
Albania, selv om hun ikke hadde
fest.
- for kollekten julaften 2016 i
Kragerø frikirke.
- for penger samlet inn rundt FNdagen 2016 - til sigøynerbarna i
Elbasan, fra Frydensborg gårds
barnehage i Kragerø.
- for stadige bidrag til Elbasan fra
Bjørnegjengen i Kragerø
Frikirke.

I tillegg har vi åpent når
vimpelen henger ute.
Tlf.: 41 44 15 02

Målfrid og Per Nordli,
Helle.
Tlf. 99 62 08 64 / 90 76 66 71
Inger-Lise og Morten Berntsen,
Porsgrunn.
Tlf. 92 41 11 76 / 48 18 65 79
Jorunn Amundsen,
Kragerø.
Tlf. 91 59 57 44
Liv og Dag Aabjørnsrød,
Porsgrunn.
Tlf. 93 80 64 47 / 95 22 05 46
Eivind og Lisbeth Thøgersen
Porsgrunn
Tlf. 35 55 11 68 / 41 56 18 64

Søppellapper
Har du gule lapper til overs – de
som står på renovasjonskalenderen
2017 fra Kragerø kommune?
Vi sparer mange penger om vi får
de lappene du ikke trenger. De må
være underskrevet med ditt navn.

Vårt neste store prosjekt
gå på råtne gulv, bo under et
tak som er lekk - Det er vanskelig å beskrive forholdene de
lever under. Det må oppleves.
Så om du vil hjelpe denne familien med et bedre hus, så har
du mulighet. Du kan følge med
på vår facebook-side, Team
Albanias hjelpearbeid. Ønsker
du å støtte økonomisk kan du
bruke konto nr. 2655 60
65453 merket HUS, eller
Vipps’e til 95771.

Kontaktperson i Stavanger:
Torunn Pettersen,
Tlf. 93 00 22 07
Team Albanias bruktbutikk:
Kragerøveien 423
Kragerø
Tlf.: 41 44 15 02

Ønsker du å støtte oss økonomisk?
Merk det gjerne med det du vil
pengene skal gå til. "Team
Albanias" konto 265560 65453
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Team Albania har bygget flere hus
og restaurert enda flere.
I april starter vi en innsamling til restaurering av huset til en ung fattig
familie med fire små barn. Vi har
hjulpet denne familien lenge, og de
har en fadderfamilie som har støttet
dem i mange år. De er uten inntekt;
far i huset har noen få sprette jobber. De har overhodet ikke økonomi
til å gjøre noe med det elendige
huset selv. Team Albania ønsker at
de skal få bedre levevilkår, slippe å

Har du lyst til å engasjere deg, er
du velkommen. Ta kontakt med en
av oss:

