“Tja, je moet tevreden zijn met wat je hebt…”
Woensdag 19 juli jl. zaten 15 jongelieden,
vergezeld van drie begeleiders, allemaal
gestoken in een mooi rood T-shirt in het
Atrium, in volle af- en verwachting wat de
komende week hen bieden zou…
De werkvakantie in Albanië stond op het punt
van beginnen en van het hele gezelschap was
alleen begeleider Jos Lock daar al eens eerder
geweest dus dat men een beetje nerveus was,
zal duidelijk zijn.
Na een prima vlucht, voor het eerst rechtstreeks i.p.v. via Wenen kwam de groep rond 23.00
uur aan in Tirana waar Gerdien Dekker en Wilco Noordermeer hen stonden op te wachten.
In de hierna volgende dagen werd onder soms tropische temperaturen hard gewerkt om van
de beide scholen waar we aan het werk waren eerst de muren te schuren, ze dan in de
primer te zetten om ze vervolgens van een nieuwe verflaag of een mooie muurschildering als
een molen te voorzien.

Ook het sociale aspect werd niet vergeten: twintig zeer arme families kregen een
voedselpakket.

De kinderen van weeshuis Casa Bettania maakten een onvergetelijke waterspeelmiddag mee
wat afgesloten werd met een waterballet wat voor hen maar ook voor de Westlandse jeugd
en enkele van hun begeleiders nog uren had mogen duren.

De accommodatie waar we zaten had geen stroom of warm water maar door bovenstaand
citaat van Esther v.d. Wel steeds goed in het oog te houden werd daar geen moment over
geklaagd en datzelfde citaat kreeg weer een heel andere dimensie toen iedereen zag in
welke omstandigheden veel mensen moeten wonen en leven maar daar toch het beste van
proberen te maken.

Namens Iris, Loes, Esther, Julia, Lola, Angel, Naomi, Dominiek, Fleur, Suzanne, Marlon, Daan,
Boas, Rik, Ruben, Astrid, Jos, Marcel en Gerdien wil ik iedereen die in het voortraject naar
deze zeer geslaagde werkvakantie toe op welke manier dan ook heeft meegeholpen,
meegedacht en meegedaan heeft daar hartelijk voor danken!
Op naar volgend jaar…
Wilco Noordermeer

