Verslag Werkvakantie 2012
Na een degelijke voorbereiding en met een behoorlijk bedrag in de knip
als gevolg van georganiseerde acties als Band Aid en autowassen bij de
Ouverture, was het voor dertien jongeren en hun vier begeleiders van 8
t/m 15 augustus tijd voor het echte werk: de werkvakantie in Albanië, om
precies te zijn in het stadje Fushe Kruje, iets ten noorden van de
hoofdstad Tirana.
Samen met enkele onmisbare Albanese medewerkers van AHA werd een
haveloze dokterspost netjes opgeknapt en van stromend water voorzien.
Daarnaast werd de 2e verdieping van een school in de verf gezet (vorig
was de 1e verdieping al gedaan) en werd de hal en de trap onder handen
genomen. Dat alles in een temperatuur die regelmatig rond de 40 graden
Celcius schommelde. De flessen water en bijbehorende siroop en
watermeloenen waren dan ook niet aan te slepen. Ondanks deze voor ons
Nederlanders bijzondere omstandigheden viel er geen enkele wanklank en
werd er gestaag doorgewerkt zodat er zelfs meer schilderwerk gedaan is
dan gepland!
Naast het schilderen is de groep naar een wees- en kindertehuis geweest
om daar enkele tientallen kinderen in de leeftijd van ca. 3 t/m 13 jaar een
onvergetelijke middag te bezorgen door met hen allerlei waterspelen te
doen, inclusief een waterglijbaan en een afsluitend ”gevecht” met
waterballonnen. Het was goed te zien hoe zij genoten van die grote
kinderen” die speciaal uit een ander land voor hen gekomen waren!
Tenslotte werden enkele van de allerarmste gezinnen bezocht en deelden
de jongeren voedsel- en kledingpakketten aan hen uit. Ook uit Nederland
meegenomen schoolmaterialen hebben hun plek gevonden.
Ellen, Anouschka, Robbert, Julian, Kaylee /“Kees”, Saskia, Fenne, José,
Joey,Esther, Jeanine, Edwin, Ferdy, Petra, Gert, Linda en Wilco hebben
een prima week achter de rug en volgend jaar zal er zeker weer een
werkvakantie zijn!

