Jaarverslag Stichting Opbouwwerk Bosnië 2013
Bezoek aan het internaat in Banja Luka
Net als in voorgaande jaren zijn we ook dit jaar in de zomer weer naar Bosnië gegaan,
waar we zoals altijd verblijven in het internaat bij sr. Monika Martić.
We hebben met haar en de andere zusters overlegd wat er de afgelopen tijd gebeurd is,
maar ook besproken wat er de komende tijd nodig is. Ze delen hun zorgen met ons en we
maken plannen voor het komende jaar.
Een voorbeeld: ze hebben 2 wasmachines voor 26 meisjes en 3 nonnen. Deze apparaten
worden dus intensief gebruikt. Sr. Monika vertelt dat ze een schriftje heeft neergelegd,
waarin de meisjes het gebruik moeten noteren. Ze kan dan zien hoe vaak, door wie en
hoeveel keren de wasmachines gebruikt worden. Ze vertelt dat een machine na drie
wasbeurten even 'rust' nodig heeft, omdat hij anders stuk gaat (het is geen
industriemachine).
Dus wij gaan sparen voor een nieuwe wasmachine. Hopelijk hebben we voldoende euro's
gespaard tegen de tijd dat er een machine vervangen moet worden.
De meisjes die er wonen, vanuit elke bevolkingsgroep (Serven, Kroaten en Moslims),
zitten in de puberteit. Maar ook gezien hun achtergrond moeten ze nog veel leren. Sr.
Monika en de andere zusters hebben hier hun handen vol aan.
Gelukkig kunnen wij ze met Stichting Opbouwwerk Bosnië helpen om alles te bekostigen
wat nodig is om het internaat draaiende te houden. Denk aan eten, drinken, stroom,
onderhoud, enz. De totale kosten zijn natuurlijk hoger dan onze bijdrage, maar ze zijn erg
blij met onze hulp. Niet alleen de euro’s worden gewaardeerd, maar ook het feit dat ze
hun zorgen kunnen delen. Ook komt het vaak voor dat wij vanuit Nederland andere (vaak
betere) materialen mee kunnen brengen.
Het doet ze goed dat er mensen in Nederland zijn die willen helpen en delen. Dit laten ze
elke keer weer blijken.
Doordat de meisjes in het internaat in Banja Luka wonen, kunnen ze naar de middelbare
school. Het lyceum bevindt zich naast het internaat en ook hier zijn alle drie de
bevolkingsgroepen vertegenwoordigd.
Ook dit lyceum ondersteunen we, zoveel als mogelijk. We hebben daarom elk jaar een
gesprek met de directeur van het Lyceum, mons. Ivica Bozinović. Een van de zorgen is
dat de gemeente wel een toezegging voor subsidie geeft, maar dat de betaling niet
doorkomt. Het is zo zonde dat daardoor het voortbestaan van de school in gevaar komt.
Op de dag van het vertrek hebben we de gewoonte dat we aan mons. Ivica en Sr. Monika
de meegenomen euro’s overhandigen. We maken er een officieel moment van, waarbij zij
tekenen voor ontvangst. Voor hen is het altijd weer afwachten hoeveel het is. Wij
besparen op deze manier ongeveer € 25 aan bankkosten, toch weer mooi meegenomen.
Voor hen scheelt het bijna het dubbele aan kosten.
Het bedrag was dit jaar € 1.500 elk, dus € 3.000 in totaal. Ze waren er erg blij mee.
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Bezoek aan de Caritas in Banja Luka
Zoals elk jaar hebben we dr. M. Aničić, directeur van de Caritas, gevraagd om een
onderhoud. Dit jaar stond in het teken van een grote schenking aan de Caritas. Fam. van
Kommer heeft een erfenis van € 25.000 ontvangen en deze als schenking voor de Caritas
bestemd.
We waren daar, als privé-personen, maar ook als Stichting Opbouwwerk Bosnië zo blij
mee, dat is in woorden niet te omschrijven. Het is zo geweldig om nu eens een heel groot
bedrag te kunnen schenken en echt een verschil te kunnen maken voor de mensen in de
regio Banja Luka.
Elk jaar gaan we ook even naar het Caritasgebouw, dat het Bejaarden/Verpleeghuis en de
Polikliniek huisvest en waar alle de drie bevolkingsgroepen welkom zijn. We brengen dan
wat praktische goederen die ze nodig hebben. Dit jaar waren we uitgenodigd door Žaklina
Garić, de directrice van het Caritasgebouw, om samen met dr. Aničić bij haar thuis te
komen eten.
We zullen nooit vergeten hoe blij ze waren met die cheque van € 25.000. Zodra we
thuiskwamen hebben we het bedrag overgemaakt.
Hieronder vindt u een opgave van waaraan de Caritas deze schenking heeft besteed.
Ihre grosse Spende im Sommer haben wir inzwischen verwendet für:
 An 16 Familien Geld gegeben für den Kauf von teueren Medikamenten und
Nahrungsmittel
 Öfen für 98 Sozialfälle gekauft
 Brennholz gekauft und verteilt. Nur in den letzten 5 Tagen haben wir 100 m3
Brennholz verteilt. Es kommen weitere Ansuchen, besonders für Brennholz und
Lebensmittel.
Deswegen sind wir Ihnen sehr dankbar, dass Sie weiter an uns denken. Für die Spende im
Sommer und auch für die neueste Spende danken wir Ihnen ganz herzlich. Vergelt's Gott!
Auch die neueste Spende werden wir verwenden für die Linderung der genannten
Bedürfnisse.
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Beleid
We krijgen als Stichting Opbouwwerk Bosnië geen subsidie van gemeente of rijk en zijn
volledig afhankelijk van particuliere schenkingen.
Al jaren is het ons gelukt om drie keer per jaar – met Pasen, in juli tijdens ons bezoek en
in december – een donatie te doen. Dat willen we blijven proberen.
Zie de jaarrekening voor de gedoneerde bedragen. Als wij geld persoonlijk overhandigen,
dan wordt getekend voor ontvangst. Bij overboeking ontvangen wij een bevestiging,
meestal per e-mail. Zo reageerde de Caritas op het overmaken van geld in december 2013:
'Ich möchte Sie informieren, dass Ihre Spende in Höhe von 2.015 Euro auf das Konto
eingegangen ist.'
Als iemand een schenking doet, dan zorgen wij ervoor dat het geld op de goede plek
terecht komt. Er blijft niets aan de strijkstok hangen, want de bestuursleden ontvangen
geen beloning.
Ook met een specifiek doel schenken is mogelijk. Bijvoorbeeld dat het geld bestemd is
voor de meisjes van het internaat en het onderwijs. Of dat een gift bedoeld is voor
medicijnen of brandhout. Wij zorgen ervoor dat het geld specifiek voor dat doel wordt
aangewend.
Het geld wordt onder andere besteed aan brandhout, in de winter een eerste
levensbehoefte voor de mensen in Bosnië. We hadden aan de directeur van de Caritas
gevraagd hoe duur het hout is en wat een familie ongeveer nodig heeft. 'Ein Kubikmeter
Holz kostet 30 Euro. Die Familien bekommen 2 Kubikmeter. Bei der besonders schweren
Sozialnot sind es 3 Kubikmeter pro Familie. Das bedeutet 60 bis 90 Euro pro Familie.
Das ist sicher nicht genug für den ganzen Winter und die Familien müssen sparen, aber
wir haben viele Ansuchen und können nicht mehr geben. Im Normalfall vebraucht eine
Familie im Winter die doppelte Menge Holz.'
Toekomst
We blijven proberen om zo veel mogelijk geld in te zamelen om de arme bevolking in en
rond Banja Luka in Bosnië te helpen. Via het internaat, het lyceum en de Caritas –
instellingen waarmee we al jarenlang een hechte band hebben – ondersteunen we de
wederopbouw.
We zijn een kleine stichting, maar het contact met sr. Monika, mons. Ivica,
en dr. Aničić is erg goed. In 2014 bestaan we 10 jaar en hopen, terugkijkend, een verschil
te hebben gemaakt en dat het voor de mensen in de regio Banja Luka een beetje meer
leefbaar is geworden.
Om meer donateurs te werven, om huidige donateurs te informeren en om te voldoen aan
onze administratieplicht lanceren we in 2014 een website.
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