Een vraag om hulp vanuit Albania.
Vanuit een bewogenheid voor mensen met beperkingen in het buitenland en de
goede zorg die we hier in ons land meestal kunnen genieten, durf ik uw hulp vragen.
In Mei 2003 had ik het genoegen om het werk “God Loves Albania” te leren kennen.
Gedurende velen jaren zijn daar heel wat mensen geholpen om met hun beperkingen te leren
leven. Op dit moment worden nog heel wat mensen ondersteund zijn velen zover dat ze bijna
volledig voor zichzelf of hun gezin kunnen zorgen.
Wilt u het onderstaande verhaal lezen en ons de mogelijkheid geven om hen, ten minste voor
een groot deel te helpen? Alle praktische gegevens vindt u onderaan.
Hartelijk bedankt!
Thérèse Swinters, voorzitster Gemeenten en Gehandicapten vzw.

Marikaj, Albania; Mei 29, 2020
Mijn naam is Dhurim Mezhika, ik ben 39 jaar
oud. Zeventien jaar geleden had ik een ongeluk
en als gevolg daarvan werd ik gehandicapt.
Na de behandeling in het ziekenhuis kwam ik bij
de Stichting “God Loves Albanië”, waar ik de
kans had om fysiotherapie te doen en te
oefenen om de confrontatie met een rolstoel
aan te gaan. Dat was en is soms nog heel
moeilijk. Nadat ik een beetje gewend was
geraakt aan deze omstandigheden ben ik ook
begonnen met computercursussen, Engels,
sport, zwemmen in het zwembad, pottenbakken
etc.
Ik kom uit een familie met een islamitische
traditie en las de Koran. Hier bij de Stichting

Dhurim in rolstoel met vrouw en kinderen.

ging ik ook deel nemen aan de
familiebijeenkomsten, georganiseerd door Gesina (Mevr Gesina Blaauw, Nederlandse werkt al
meer dan 40 jaar in Albanië) en aan de Bijbelse samenkomsten, en later ook in de kerk.
Voor mijn persoonlijke culturele doel ging ik lessen uit de Bijbel lezen en vergelijken met
stukken uit de Koran. Na drie jaar, in 2006, was ik overtuigd van de Bijbelse waarheden en wilde
ik gedoopt worden. Ik werd gedoopt en geloofde in de HEER Jezus.

Later kon ik hoger onderwijs volgen en op mijn 30e trouwde ik met Asi. We hebben een 7-jarige
jongen en een meisje van 2 en een half.
Drie jaar geleden begon ik problemen te krijgen met mijn nieren en toen ik een medische
controle deed...bleek dat er een steen werd gevormd in de linker nier. Mijn creatinine niveau was
2.8 waardoor de steen niet kan verwijder worden met ultrasone. Als gevolg daarvan bleef de
steen groeien en op dit moment is die 3,5 x 2,6 cm. De rechter nier is ook een probleem omdat
deze vergroot is.
De dokter adviseerde me een operatie te laten uitvoeren, maar niet in een algemeen ziekenhuis
omdat dan de nier volledig weggenomen zal worden. In het openbare ziekenhuis in Albanië is
deze operatie onmogelijk, maar ze adviseerden het Amerikaanse Ziekenhuis in Tirana waar deze
operatie mogelijk is. Het kost 8000 Euro plus wat extra uitgaven voor medische onderzoeken.
Door gebrek aan de financiële
mogelijkheden en door de Corona crisis
kon ik deze onderzoeken nog niet laten
doen, waardoor ook de exacte kosten
nog niet volledig vast liggen.
Uw hulp zal de last van mij en mijn
familie wegnemen en het leven
gemakkelijker maken
Dank u wel en moge de HEER u zegenen!
Dhurim
Vertaald met www.DeepL.com/Translator (gratis versie)
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helpt u ons dit werk te doen door uw financiele steun en gebed.

