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Në Wismar

CHW ka rrënjët e saj në Kishën 
Ungjillore Metodiste  Wismar. 
Puna e të rinjve u ndërthur 
dhe u plotësua me veprimtari 
të ndryshme. Ky bashkëpunim 
filloi të konsolidohet në vitin 
1995, datë që shënon krijimin 
e CHW.

Ndërkohë organizata ka anë
tarë në gjithë Gjermaninë, 
megjithatë qendra mbetet në 
Wismar. Përveç përgatitjeve 
për misionet në Shqipëri CHW 
ofron hapësirë edhe punën 
me gratë dhe grupet krijuese, 
takimet e të rinjve dhe grupet 
e punës nga Wismari.

Që prej 20 vitesh, ne kemi ndihmuar njerëzit në 
Shqipëri, veçanërisht në fshatrat e thella malore. 
Këto ndihma janë siguruar drejtpërdrejtë për 
njerëzit nga njerëzit. Në këtë mënyrë kanë mbetur 
të kënaqur të gjithë të përfshirët pasi të ndihmosh 
sjell gëzim dhe shton miqtë.

Shqetësimi ynë

Shqipëria është ende një nga vendet më të 
varfra në Evropë. Problemet ekonomike dhe 
 shpirtërore si dhe njerëzit me mikpritjen e tyre 
tradicionale na kanë prekur. Ne i mbështesim 
ata nëpërmjet transportit, projekteve sociale  
dhe të komunitetit, sidomos në fshatrat e thella 
malore dhe të pafavorizuara. Kjo thekson për
sëri, se takimet dhe bashkëveprimi i të gjitha 
palëve është me rëndësi.

Bashkohuni dhe ju

•	 Mbështesni familjet shqiptare me dhurata për 
Krishtlindje dhe me pako familjare.

•	 Donacionet tuaja mundësojnë funksionimin 
e konviktit dhe kopshtit, rinovimet në shkolla 
dhe projektet sociale.

•	 Bëhuni pjesëmarrës dhe ju në këto misione.
•	 Informohuni më shumë në www.chwev.de

Falë ndihmës shumëvjçare dhe të pakursyer  
të misionarëve të ndihmës humanitarë Gjer-
manë është mbjellë fara e shpresës. Fëmijët e 
këtyre anëve kanë ndjerë gëzimin që sjell dhura-
ta e krishtlindjeve në sofrat e tyre familjare.  
Këto pako-dhurata shpesh janë zanafilla për të 
ndryshuar zemrat e ndrydhura.
„Taso“ Anastas Konstandini, Piktor, Pogradec

Kontakti im me CHW ka nisur rreth 9 vjet më 
parë, që kur unë isha kryeplak fshati në Velçan. 
E kam parë CHW si një partner strategjik në 
 komunën tonë, në të gjitha fushat ku CHW ka 
kontribuar dhe vazhdon të kontribuojë. Falen-
deroj përzemërsisht themeluesin e kësaj sho-
qate dhe të gjithë miqtë nga Gjermania që vazh-
dojnë të jenë të palodhur  në punën e tyre, duke 
lënë gjurmë në çdo familje të kësaj komune.
Ilia Mani, Kryetari i komunës Velçan

Na lidh miqësia
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Në vitin 1991 nisi ndihma jonë për fshatrat malore të ko-
munës Velçan. Në atë kohë qeveria u shemb plotësisht. 
Mungonin thuajse gjërat e domosdoshme të jetesës dhe 
populli vuante nga izolimi i diktaturës staliniste. Ndihmë-
sit tanë sollën ndihma humanitare, riparuan shkolla, 
ndihmuan në fushën shëndetësore, realizuan projekte 
arsimore dhe sociale. Në këtë mënyrë ne ndihmuam në 
kapërcimin e vështirësive.

Që atëherë Shqipëria ka përjetuar ndryshime pozitive. 
Megjithatë njerëzit në fshatrat malore nuk kanë përfituar 
dhe shteti nuk mund të kujdeset për to. Përveç kësaj, 
shumë shqiptarë kanë humbur punësimin e tyre për 
shkak të krizës ekonomike. Prandaj mbështetja nga 
jashtë është e nevojshme që të vazhdojë.

Pakot e Krishtlindjeve të  
përgatitura me shumë dashuri,  
të cilat përmbajnë materiale 
të ndryshme për të shkruar 
dhe lojra që ndihmësit tanë i  
shpërndajnë nëpër shkolla, 
janë për shumë fëmijë e vet-
mja dhuratë për Krishtlindje.

Komunat e rajonit janë mirën-
johës për mbështetjen tonë 
në menaxhimin e mbetjeve 
dhe pyllëzimit, si dhe për 
shkëmbimin e përvojave me 
partnerët nga Gjermania.

Shpërndarja e pakove fami l
jare dhe ndihmat e  ndryshme 
sociale që i kemi ofruar njerëz-
ve në fshatrat malore janë 
shumë të nevojshme në jetën  
e përditshme. Ndaj dhe ata nuk 
i harrojnë këto ndihma.

Në konviktin tonë ne Bishnicë janë 
strehuar fëmijët e fshatit Jollë per të 
cilët nuk  kishte asnjë mënyrë tjeter ar-
simi. Në shtëpine e pleqve ne Velçan 
dhe me „Projektin e Kujdesit nëpër 
Shtëpi“ kujdesemi për njerëzit e  
moshuar dhe me aftësi të kufizuara.

Riparimi i shkollave të shumë 
fshatrave lehëtson procesin 
mësimor. Për këtë falenderojmë 
personat që ishin të gatshëm të 
punonin vullnetarisht, si dhe fon-
det e ardhura nga Gjermania.


