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Floor

Vincent
Ik ben Vincent. En ik
ga voor de eerste keer
mee omdat het mij leuk
lijkt om met een groep
jongeren
vrijwilligerswerk te
verrichten. Daarnaast
is het ook interessant
om een wereld te zien
die wij normale
Hollanders bijna nooit

Ik ga mee naar Albanië omdat in
Nederland school de normaalste
zaak van de wereld is en dat
school een veilige en schone plek
is. Daar is dat niet het geval,
ik vind het een heel mooi idee om
hun te helpen, om een school
leefbaar te maken en deze
kinderen een betere toekomst te
geven.

te zien krijgen.

Kees
Voor de eerste keer naar Albanië.
Samen met zoon Vincent een week voor het goede doel de handen uit de mouwen.
Ik hoop op een leerzame en fijne werkvakantie, met veel mooie momenten en ervaringen.

Katy
Hoi! Ik ben Katy, 17 jaar en ga dit jaar mee op werkvakantie naar
Albanië! Een kinderdroom die uitkomt; iets betekenen voor armere
mensen in wereldlanden. Toen ik de kans kreeg om met de AHA-groep
mee te gaan was ik super enthousiast. Ik ben heel benieuwd naar de
levensomstandigheden van de Albanezen. Hoe de mensen in hun situatie
iets moois van het leven maken en hoe wij daar weer door
geïnspireerd kunnen worden. Reislust, enthousiasme en heel veel zin
om de school op te knappen met een gezellige groep; wij gaan de
mensen in Budull een mooie school geven aankomende zomer!
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Ik ben Emely en dit jaar ga ik ook
mee naar Albanië (voor de eerste
keer). Ik ben 17 jaar oud en volgend
jaar wil ik graag geneeskunde
studeren. Mensen helpen past bij mijn
karakter. Daarom lijkt het mij ook
erg leuk om de mensen in Albanië te
helpen.

Linda

Emely

Ik ben Linda Pronk,
apothekersassistente en secretaris
voor de St. AHA. Dit wordt mijn mijn
3e werkweek, samen met de groep naar
Albanie Om een school op Te knappen.
We kunnen in deze week met z'n allen
zoveel bereiken, dat er voor de
schoolkinderen acceptabele klassen en
toiletten zijn. Heel mooi!!
…En we
gaan er een leuke week van maken

Gerdien

Voor de vierde keer mag ik dit jaar mee als leiding naar Albanië.
Blijft steeds weer een aparte ervaring en ik kijk er opnieuw naar uit. De
voorbereidingstijd en het voeren van de vele acties met de groep jongeren vind
ik heel leuk en geven mij energie. Samen in je eigen omgeving je best doen om
geld in te zamelen om de mensen in Albanië te helpen. Met als kers op de taart
in augustus een prachtige week in Albanië!

Jolijn

Deze zomer ga ik voor het eerst naar een minder ontwikkeld land, ik ga
dus ook voor het eerst met de AHA-groep mee naar Albanië. Na alle
voorbereidingen lijkt het me een hele bijzondere ervaring om de mensen
daar een stapje verder te helpen. En te zien hoe het er in een
dergelijk land als Albanië aan toe gaat. Wij gaan de leerlingen van de
basisschool in Budull deze zomer in ieder geval helpen aan een betere
school en wellicht een betere toekomst.
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Verrijkende ervaring,
gewoon doen. In 2014 voor
de eerste keer dit mee
mogen maken. Dankbaar werk
maar wel met veel vragen
weer vertrokken. Dit jaar
weer heel enthousiast en
hoop weer een positieve
bijdrage te kunnen leveren

Danielle

Tom
Hallo, ik ben Daniëlle de Wilde, 17 jaar
oud en ik ga dit jaar voor het eerst mee
met de AHA-groep naar Albanië. Het lijkt me
een super leuke ervaring, een kans die ik
niet kon laten liggen. Ik zal mijn uiterste
best gaan doen om samen met de andere
jongeren en begeleiders een mooie, maar
vooral veilige en functioneerbare school
achter te laten op 16 augustus. Ik kan niet
wachten om mijn handen uit de mouwen te
steken om iets moois voor de Albanese
kinderen te gaan maken met onze TOP
vrijwilligers

Jos

Je kunt zo veel geld geven aan goede doelen die je echt
steunt, maar hoe kun je zeker weten dat jouw bijdrage ook
bij plaats van bestemming aan komt?
Met Stichting AHA ga ik zelf mee, steun ik een mooi
project en kan ik er van uitgaan dat mijn bijdrages
daadwerkelijk verandering bieden in het leven in Albanië.
Door hard werken, veel geld op te halen en zelf kleine
bijdrages te leveren, weet ik zeker dat wij dat schooltje
weer gaan fixen en ons doel bereiken.

Tom

Vincent

Voor de eerste keer naar
Albanië en dat
gecombineerd met het
helpen van mensen. Het
lijkt me mooi om te zien
hoe de mensen daar
leven. We hopen er met
z´n alle iets moois van
te maken.
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Erik

Hoi, ik ben Eva van Eijck en ik ben 18 jaar. Ik ga
dit jaar mee op werkvakantie naar Albanië. Mij lijkt
het een mooie ervaring om mee te maken hoe de school
en het leven er in zo'n land eruit zien. Ik ben blij
dat ik met deze werkvakantie naar Albanië mijn
steentje kan bijdrage.

Eva

Mijn naam is Erik Gram. Ik ben 20 jaar
oud en ga dit jaar voor de tweede keer
mee naar Albanië. Vorig jaar heb ik dit
als een hele mooie ervaring ervaren en
zou het graag nog een keer willen doen.
Dit keer gaan we weer met een
nieuwe frisse en enthousiaste groep er
een mooie school van maken!

Hallo! Ik ben Dion, 17 jaar oud. Dit jaar ga ik mee
naar Albanië! Ik ga voor het eerst mee met de AHAgroep. Het lijkt me een super gave ervaring om met
deze groep mensen de school in Buddul functioneel te
maken. Ook de kinderen in Albanië hebben recht op
educatie en als ik daar iets voor kan betekenen, dan
doe ik dat graag!

Michel

Dion

Hallo, ik ben Michel Verkade, ik ben 19 jaar en ik
ga dit jaar voor de 2e keer mee naar Albanië. Mijn
motivatie voor een herhaling is omdat je iets
betekent en iets goeds doet voor mensen die het wat
minder hebben dan jij. Ook zijn mijn ervaringen van
de vorige keer dat ik er was een rol voor mijn keus
geweest, want je ziet dat mensen het echt slecht
hebben daar en dat ze al vrolijk worden als je ze
bijvoorbeeld een kledingstuk geeft. Voor mij is dit
a twice in a lifetime experience

