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Beste donateur, 
 
In Albanië, Armenië en Moldavië gebruiken veel mensen brandhout voor de kachel. Dat brandhout 
moet bij door de overheid erkende bedrijven worden gekocht. Echter de brandhoutprijzen stijgen elk 
jaar met als gevolg dat veel arme gezinnen te weinig geld hebben om nog brandhout te kunnen kopen. 
En zelf hout kappen is niet mogelijk, want dat is in deze landen bij wet verboden om ontbossing tegen 
te gaan.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Ds. Egbert van Beesten René Hansma 

EEN GOEDKOPE EN DUURZAME WARMTE-
BRON VOOR MENSEN IN DE KOU … 

 OLIFANTSGRAS,  

 
Mensenkinderen wil mensen in nood een alternatieve warmtebron 
aanbieden. Daarbij is het doel dat de lokale bevolking niet meer 
afhankelijk is maar zelf in staat is om te voorzien in warmte.  
Tijdens onze zoektocht naar alternatieven voor brandhout stuitten 
we in 2019 op olifantsgras (Latijn: Miscantus Giganteus). Het is een 
heel bijzonder gewas en heeft veel positieve kenmerken. 
 
In 2019 is Mensenkinderen in het noordwesten van Moldavië ge-
start met een proefproject. Op 2 hectare grond zijn zgn. wortelstok-
ken van olifantsgras geplant. Experts op dit gebied hebben ons 
hiermee geholpen. Omdat de plant de eerste twee jaar nodig heeft 
om te wortelen en goed te groeien kan er pas vanaf het derde jaar 
geoogst worden. En inmiddels laten de eerste oogsten een mooie 
opbrengst zien.  
 
Het afgelopen jaar zijn we ook in Albanië gestart. U bent een van de 
donateurs van wie we hiervoor een donatie mochten ontvangen en 
met dit update verslag willen we u graag laten zien wat er tot nu 
toe al gedaan is.  
 
Dank u Wel! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

STICHTING MENSENKINDEREN 



2022  

Albanië 

Het dorp Selbe is gelegen hoog in de berg Dajti, zo’n 25 km van 
Tirana. Dit afgelegen dorp is door een onverharde weg moeilijk 
bereikbaar en mede hierdoor leven de mensen afgezonderd van 
de buitenwereld. In dit dorp wonen 41 gezinnen in huizen, die 
vaak in een slecht staat verkeren. De huizen zijn oud en mede 
door aardbevingsschade is er geen isolatie meer en zijn de hui-
zen vaak onderhevig aan lekkage.  
                                                                                                                                                                 
Hoewel men op dit moment  300 ha grond heeft, wordt er maar 
5% van gebruikt voor de landbouw. Simpelweg door gebrek aan 
middelen en materialen. De inwoners van Selbe hebben een eigen 
stuk grond waar zij hun eigen groente op verbouwen. Jaarlijks 
worden er vele bomen gekapt in de bergen om met het hout hun 
huizen te verwarmen. Veel inwoners gebruiken hun landbouw-
product ook om hun vee te voederen. 
 
De oplossing om de inwoners te voorzien van voer voor hun vee, 
warmte in hun huis en inkomsten te laten genereren is het laten 
verbouwen van olifantsgras. Dit gras is enorm sterk, heeft weinig 
zorg en aandacht nodig en is voor meerdere doeleinden te gebrui-
ken.  
 
In samenwerking met Marian en Peter Brugman van Hoop voor 
Albanië, die al jarenlang met hulpverlening actief zijn in Albanië, is 
Mensenkinderen in Selbe op een stuk onbebouwd grond gestart 
met het verbouwen van Olifantsgras. 

OLIFANTSGRAS   . . . 



  

Albanië 

Poppenkast Lekker eten 

 

In april zijn de olifantsgras planten op drie percelen 
de grond in gegaan. Dit heeft in de aanloop hiernaar 
toe tot gevolg gehad dat de inwoners móesten over-
leggen met elkaar, wáár het geplant zou worden en 
wie hierbij zouden gaan helpen.  

In een korttijdsbestek van anderhalve week groeide 
het enthousiasme en de motivatie dusdanig dat bijna 
alle dorpelingen hebben geholpen om het te poten.  

Het was belangrijk om het gras op drie verschillende 
percelen te poten, zodat we nu kunnen zien of het 
ook op al deze plekken even goed groeit. Tevens kun-
nen we zien hoe de drie verantwoordelijken van de 
percelen omgaan met de taak die zij hebben.  

Er zijn daarnaast nog drie personen aangewezen om 
als team te kunnen overleggen en de taken te bepa-
len. Elke twee weken wordt er geëvalueerd.  



Albanië 

 Olifantsgras 

In de zomermaanden hebben de inwoners voorna-
melijk moeten werken op hun land om te hooien en 
gewassen te verbouwen voor de wintermaanden. 
Dit heeft tot gevolg gehad dat er veel onkruid staat 
op de percelen tussen het olifantsgras.  
 
Er is weer een grote bijeenkomst georganiseerd en 
door gezamenlijke inzet werd het onkruid op de drie 
percelen  verwijderd.  
 
 



Albanië 

  

Olifantsgras 

De verantwoordelijken zijn eensgezind 
in hun opvatting dat dit olifantsgras 
ijzersterk is en dat het bijna geen wa-
ter nodig heeft. Het groeit perfect en 
het team is enorm enthousiast. 
 
 



Albanië 

U zult begrijpen dat we nog meer fondsen nodig 
hebben om verdere uitrol van dit project te ver-
wezenlijken.  
 
Maar wanneer we de investering afzetten tegen 
de vele jaren van opbrengst en de enorme hoe-
veelheid brandstof dat het olifantsgras levert, 
dan is de investering minimaal. Bovendien is het 
een duurzaam en toekomstgericht plan voor 
mensen in nood in de landen Albanië, Armenië 
en Moldavië. Met dit project kunnen ze zelf in 
hun behoefte aan brandstof voorzien. Daar 
doen wij het met z’n allen voor. 

Mede dankzij ook uw donatie hebben we het 
dorp Seda enorm kunnen bemoedigen in hun 
nood.  
 
Wat voor ons het grootste resultaat is dat door 
dit project we de inwoners van het dorp hebben 
kunnen bemoedigen en is er onderling veel meer 
saamhorigheid en bereidwilligheid elkaar te hel-
pen. 
 
Dank u wel. 
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HELP MEE  
 

Maak het projectbedrag over op  

rekening NL69 INGB 0664 2902 80  

t.n.v. Stichting Mensenkinderen te 

Nunspeet o.v.v. het projectnummer.  

Na afronding van dit project ontvangt 

u een duidelijk verslag met foto’s. 


