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Vorig jaar zijn we al begonnen met de website, maar deze is begin van het jaar de lucht in
gegaan. We hopen dat we via de website meer mensen bereiken en we hen beter kunnen
informeren over wat Stichting Opbouwwerk Bosnië doet. Hopelijk krijgen we zo meer
sponsoren die ons doel willen steunen. We kunnen ook de reacties vanuit Bosnië op de
website plaatsen, zodat de mensen in Nederland een beter beeld krijgen van hoe het daar
nu is.
Als reactie mailde de Caritasdirecteur ons: 'Vielen Dank für Ihr Mail. Danke auch Ihnen
und Frau Eva für die grosse Mühe und Arbeit bei der Gestaltung der Website. Ich bin
überzeugt, dass diese Arbeit sich lohnen wird und dass mehr Menschen Interesse für die
Situation in Banja Luka zeigen werden.
Ich habe Ihnen versprochen bezüglich der Schule noch etwas zu melden. Die Schule
arbeitet noch, aber wir wissen nicht wie lange. Darüber wird noch diskutiert. Die
Regierung gibt hier keine Unterstützung. Wir suchen andere Lösungen, aber die
Möglichkeiten sind begrenzt.'
Bezoek aan Bosnië
Ook dit jaar zijn we naar Bosnië gegaan, zelfs twee keer. Normaliter gaan we in juli naar
het internaat, want dan hebben de meisjes twee maanden vakantie. Dan geeft ons meer
gelegenheid om met sr. Monika Martić en de andere zusters die het internaat leiden alles
te bespreken.
Ook de dingen die ze niet vragen, daar krijg je een zintuig voor. Ze zijn heel bescheiden
en durven niet altijd te zeggen als er dingen in dat jaar stuk zijn gegaan. Doordat je in huis
bent, constateer je het zelf en leer je elkaar ook beter kennen.
De cultuur is zo verschillend van de onze, dus we leren veel van onze bezoekjes elk jaar.
Sr. Monika vertelde bijvoorbeeld dat als de meisjes er twee maanden niet zijn, er ook geen
inkomsten zijn. De meisjes moeten betalen voor het internaat, maar als ze dat niet kunnen
dan nemen ze fruit, groente of eieren mee van huis. Die bijdrage missen de zusters als de
meisjes vakantie hebben. Ze moet dus tien maanden zien te sparen om die twee maanden
met z’n drieën door te komen.
Wat ons ook altijd opvalt, is dat iedereen die een auto heeft en ergens naartoe gaat, bijna
altijd ook een 'taxi' is. Als de bus ergens niet komt moet je lopen, dus kijken ze altijd of er
iemand die kant op moet. We zouden een familie bezoeken en tevens een meisje
meenemen en thuis afleveren, dus reden we dertig minuten om omdat ze anders zo ver
moest lopen. Aangekomen bood haar moeder heel gastvrij een welkomstdrankje aan –
zelfgestookte slibowitz – en daarna koffie. Toen we weg wilden rijden, moest ik denken
aan wat de zusters verteld hadden en gaf dit door aan Don Darko, onze chauffeur. Hij ging
terug naar de moeder van het meisje en kreeg van haar paprika’s en tomaten voor de
zusters. Alle beetjes helpen om de twee maanden te overbruggen.
Wat zijn we hier in Nederland anders geworden. In Bosnië leren we weer te delen.
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We waren nog nooit met Pasen naar Bosnië geweest en hebben mee kunnen helpen met
het kleuren van eieren voor de kinderen en de volwassenen. Wat een werk, maar wel leuk
om met elkaar te doen. We zijn een paar uur in de keuken bezig geweest met z’n allen en
sr. Monika gaf aan dat we dat ook bij ons in Nederland zo kunnen doen ...
In september zijn we weer naar Bosnië gegaan, mede naar aanleiding van de
overstromingen in juni. Foto's hiervan staan op de website, net als de brieven van
Caritasdirecteur dr. Aničić. De beelden en verhalen vertellen precies hoe het daar was – en
vaak nog steeds is. Triest dat al het werk van afgelopen jaren voor de mensen teniet is
gedaan. Ze waren net uit het dal aan het klimmen, maar ze zijn nu nog verder van huis dan
vlak na de oorlog. Toen kwam meteen de noodhulp op gang, maar nu – met zoveel
problemen over de hele wereld – niet.
Toen we de brief van dr. Aničić ontvingen, hebben we gelijk – het was verkiezingstijd
voor het Europees Parlement – alle dertien politieke partijen aangeschreven. Ook hebben
we brieven gestuurd naar diverse kranten, andere stichtingen, het Rode Kruis, leveranciers
van verf en schoonmaakartikelen (emmers, bezems, mondkapjes e.d.) en bouwmarkten
zoals Praxis en Gamma. Daarin vroegen we om aandacht en hulp voor deze catastrofe.
Het resultaat was praktisch nihil. Van een paar particulieren hebben we een schenking
gehad, daar zijn we heel dankbaar voor. We hebben toen snel en zo veel als mogelijk
overgemaakt naar Bosnië.
Zoals ook onze website duidelijk maakt, is de situatie van veel Bosniërs nijpend en
hebben zij heel hard hulp nodig. Vandaar dat we ook in september erheen gegaan zijn om
te praten over 'hoe nu verder'. Natuurlijk hebben we onze auto volgeladen met verf,
dekbedden en kussens (vacuüm, zodat we zo veel mogelijk mee konden nemen) en met
spullen die belangrijk zijn als eerste levensbehoefte. Dit was een privé-actie van de fam.
van Kommer en werd niet betaald vanuit Stichting Opbouwwerk Bosnië. Je gaat nou
eenmaal niet met een lege auto naar Bosnië rijden ...
Via familie kregen we honderd nieuwe handdoeken mee en die hebben we afgeleverd bij
het Bejaarden/Verpleeghuis en de Polikliniek. Directrice Žaklina Garić was er erg blij
mee, want de handdoeken die ze gebruiken voor de mensen zijn erg dun. Weer een
probleem opgelost.
Beleid
We krijgen als Stichting Opbouwwerk Bosnië geen subsidie van gemeente of rijk en zijn
volledig afhankelijk van particuliere schenkingen. In 2014 bestond de stichting 10 jaar,
maar door de situatie in Bosnië was er geen reden voor een feestje. Onze hulp is harder
nodig dan ooit.
Wat we geleerd hebben is luisteren, vragen en doorvragen. Als we terug zijn, proberen we
de mensen in Nederland te informeren hoe de situatie is en over te brengen wat ze in
Bosnië nodig hebben.
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We verzamelen geen kleding in. De directeur van de Caritas weet als geen ander wat er
nodig is in de regio Banja Luka. De ene keer zijn het medicijnen, de andere keer hout of
levensmiddelen en soms een ondersteuning om een huisje op te knappen. Caritasdirecteur
Dr. Aničić heeft een la vol met aanvragen voor hulp.
Zie de jaarrekening voor de binnengekomen schenkingen en de besteding hiervan.
(Overhead)kosten waren alleen bankkosten en de kosten voor het laten maken van de
website. Bestuursleden van de stichting krijgen geen vergoeding.
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