Albanie
Presentatie van Tehuis voor Meisjes en Jongeren tot 18 jaar

In september 2006 heeft onze Religieuze Congregatie “Dienaressen van
de Heer en de Maagd van Matara” een begin gemaakt met een werk van
barmhartigheid in de Albanese stad Rreshen door het openen van een
tehuis voor meisjes en jongeren tot 18 jaar. Sinds 2011 is dit tehuis
gevestigd in de stad Troshan.

Troshan is een stadje in de Mirdita regio, een streek waarin enkele kleine
bergplaatsjes liggen. De bevolking lijdt er een armlastig bestaan en houdt
zich staande met werk in het veld,en wat veeteelt, werkzaamheden die
veelal de kosten van levensonderhoud niet dekken.
Behalve deze materiele behoeften liggen er ook problemen op menselijk
en moreel vlak. De opvoeding en het onderwijs kent serieuze
tekortkomingen, door een tekort aan leerkrachten,
onderwijsbenodigdheden en lokalen. Veel scholen sluiten hun deuren
omdat leerlingen van school gehaald worden. Arme kinderen en
jongeren, uit gezinnen met onvoldoende middelen, moeten zich erbij
neerleggen om analfabeet te blijven. Tevens is er in de bergachtige
gebieden in het noorden van Albanië een sterke aanhang voor de ‘wetten
van Canun’ en voor de oude tradities, waaronder een onderwaardering
voor vrouwen.

Deze aanzienlijke problemen hebben ons aangezet om ons tehuis te
openen voor adolescenten en meisjes van schoolgaande leeftijd, om
zodoende veel jonge Albanese meisjes de gelegenheid te geven om een
fatsoenlijke opleiding en gezonde vorming te ontvangen, die zich richt op
de gehele persoon. Wij willen ze een humane, intellectuele, morele en

spirituele vorming geven. Wij zijn van mening dat door vrouwen de juiste
waarden bij te brengen, door middel van serieus onderwijs, we mee
kunnen helpen aan de ontwikkeling en groei van dit volk.

Momenteel verrichten wij ons werk van barmhartigheid in Troshan in een
gebouw dat toebehoort aan de Franciscaanse Broeders. In totaal hebben
we 23 meisjes en adolescenten tussen de leeftijd van 2 en 18 jaar. Ze
wonen onafgebroken voor 10 maanden, gedurende het schooljaar, in de
residentie en worden ondersteund door vijf religieuze missionarissen.
Vier van de religieuze zusters komen uit Argentinië, terwijl de andere uit
Albanië komt.

De meisjes gaan dagelijks naar school en ’s‐middags besteden ze hun tijd
in het tehuis aan huiswerk en studie. De zusters helpen ze door het geven
van bijles, vooral aan de minder getalenteerde leerlingen. De meisjes
worden ook onderwezen in vaardigheden en taken die meest eigen zijn
aan vrouwen en de zorg voor een gezin. Ze ontvangen catechese en
besteden gepaste tijd aan gebed. Gedurende de week beschikken we
over de hulp van enkele gespecialiseerde leerkrachten die kunnen
bijdragen aan het verbeteren van hun studievaardigheden. Tijdens de
vakantiemaanden worden er verscheidene recreatieactiviteiten
georganiseerd, zoals o.a. workshops, ontspanning en culturele uitjes.

Ons tehuis voor meisjes ontvangt geen subsidies van de regering, maar is
geheel toevertrouwd aan de Goddelijke Voorzienigheid, die zich
manifesteert in de edelmoedige hulp die we ontvangen van verschillende
weldoeners. De behoeften die wij hebben voor onze residentie zijn
gevarieerd en omvatten o.a.: uitgaven voor voedsel, kleding,
schoolkosten, belastingen, onderhoud en herstel van het tehuis.

VOOR WE NAAR SCHOOL GAAN, BEGINNEN WE DE DAG MET GEBED IN DE KERK



Onze meisjes tijdens na-schoolse lessen



Tijd voor studie in ons tehuis gedurende de middag



Tijd in gemeenschap:



Tijd voor recreatie en spel:

Dat God uw edelmoedigheid zegene!
Meisjes en religieuze zusters van het Maria Tuci Huis

