Jaarverslag Stichting Opbouwwerk Bosnië 2015
Het was een veelbewogen jaar, dat in het teken stond van onze samenwerking met
Stichting Max Maakt Mogelijk (MMM). De situatie in Bosnië is onverminderd slecht en
veel ouderen en zieken beschikken niet over essentiële levensbehoeften zoals voedsel en
medicijnen. We zijn daarom erg dankbaar voor de financiële steun van MMM en de extra
aandacht voor deze vergeten groep. Dankzij MMM en de trouwe steun van onze donateurs
kunnen we meer ouderen een menswaardig bestaan geven.
MMM kiest voor Bosnië
In februari zijn we benaderd door de eindredacteur van Max Maakt Mogelijk (MMM).
MMM zoekt een nieuw project met als doel 'medicijnen voor ouderen'. Ze hebben tien
stichtingen benaderd en na een uitgebreid selectieproces wordt er een keuze gemaakt.
In de weken die volgen hebben we diverse malen telefonisch contact met de
eindredacteur. We krijgen een lijst met vragen voor de ouderen die voor de hulp in
aanmerking zouden komen. Daarop staan vragen over inkomen, medicijngebruik en
levensomstandigheden.
We besluiten om met Pasen naar Bosnië te gaan. Daar hebben we met de directeur van de
Caritas dr. M. Aničić en met de directrice van het bejaarden-verpleeghuis Žaklina Garić
besproken hoe we dit project binnen kunnen halen voor de ouderen in Bosnië. Zij kunnen
de informatie geven waar MMM om vraagt.
In mei hebben we van vijfentwintig mensen de ingevulde vragenlijst met foto naar MMM
gestuurd. Het is spannend wanneer we wat zullen horen. De wachtperiode is zowel voor
de mensen in Bosnië als voor ons lang ...
Op 16 juli krijgen we het bericht dat onze stichting is 'uitverkoren'! Wat zijn we blij! We
sturen gauw een bericht naar Bosnië en naar alle mensen die meegeleefd hebben. Op 23
juli is het contract tussen Stichting Max Maakt Mogelijk en Stichting Opbouwwerk
Bosnië getekend. Het is gelukt, dankzij de goede samenwerking met Žaklina en dr. Aničić
en met de eindredacteur van MMM.
Filmen in Banja Luka
Met de steun van MMM kunnen we vijftig arme, zieke mensen in de regio Banja Luka een
jaar van medicijnen voorzien. Soms kosten de medicijnen een maandsalaris, dat is voor
deze mensen niet haalbaar.
We krijgen € 25.000, wat in vier termijnen door MMM naar onze stichting wordt
overgemaakt. Wij maken dit bedrag vervolgens over naar de Caritas Banja Luka. De
eerste termijn valt in september 2015, de tweede in december 2015, de derde in maart
2016 en de vierde in juni 2016.
Mensen die voor hulp in aanmerking komen en die MMM graag wil filmen zijn:
• Jula Blažević. Jula is een blinde vrouw die al jaren op bed ligt, nooit uit haar bed
komt en incontinent is. Ze is 94 jaar en blind geworden doordat ze geen
oogdruppels kon kopen.
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Antonija and Milan Matijašević. De man van Antonija is een paar maanden
geleden overleden en nu zorgt zij in haar eentje voor haar zwager Milan, die het
Downsyndroom heeft. Antonija lijdt zelf aan epilepsie. Antonija is 62 jaar en
Milan is 53 jaar.
Ðuja Dakić met haar 2 zonen. Zij is 78 jaar en de zonen zijn 43 en 48 jaar. Zij
heeft hoge bloeddruk en overal pijn. Ze zijn vluchtelingen. Hun huis is in de brand
gestoken en ze verblijven nu in een voormalig schoolgebouw.
Danica Topalović is 74 jaar, dement en heeft continu last van zware hoofdpijn.

De opname is gepland op 22 en 23 augustus. Op zaterdag worden bij alle vier de adressen
opnames gemaakt en op zondag 23 augustus zijn er interviews met presentator Jan Slagter
bij de eerste drie adressen.
Dr. M. Aničić reageert verheugd:
Liebe Familie van Kommer,
Vielen Dank für die gute Nachricht und für Ihre Bemühungen, damit ein so gutes
Ergebnis möglich wurde. Vergelt's Gott. Sie haben uns eine grosse Freude
gemacht. Jetzt folgt die TV-Aufnahme im August. Wir, Žaklina und ich, sind am
22. und 23. August bereit. Ich habe eine Mitarbeiterin, die sehr gut englisch
spricht. Sie wird auch zu Verfügung stehen.
Ich hoffe, dass es Ihnen gut geht. Jedenfalls wünsche ich angenehme Sommertage.
Mit herzlichen Grüssen.
Miljenko Aničić
We reizen 20 augustus af naar Banja Luka. In Bosnië vangen we de filmcrew op bij de
grens van Gradiška. De crew bestaat uit een regisseur, geluidsman, cameraman en
producent. Wij, Johan en Berna, zijn met dr. Aničić, Žaklina, een tolk en een
wijkverpleegster. We maken kennis met de crew en de chauffeur uit Kroatië en drinken
samen even een kopje koffie. Hierna vertrekken we naar de vier adressen. De sfeer is goed
en alles gaat soepel en naar wens van de crew. Ook is er een interview met dr. Aničić. Hij
vertelt over de situatie van de ouderen nu en in de toekomst. Na een geslaagde draaidag
gaat de crew terug naar Zagreb en wij naar Banja Luka.
De volgende dag gaan we weer naar Gradiška en nu is ook de presentator Jan Slagter van
de partij. Dr. Aničić gaat ook mee om Jan Slagter te begroeten en om hem te bedanken
voor het project. Na eerst weer een kopje koffie en wat opnames onderweg, gaan we naar
de drie adressen waar we de interviews opnemen. Ook vandaag gaat het weer soepel. We
zijn vroeg klaar en iedereen is tevreden.
We zijn blij verrast als Jan Slagter spontaan voor twee mensen een jaar lang eten toezegt.
Daar word je emotioneel van. Hij ziet hoe deze mensen elke dag weer moeten leven, niet
wetende of ze morgen te eten hebben en of er water of zand uit de pomp komt.
We zijn dankbaar dat we dit hebben meegemaakt en de volgende dag gaan we terug naar
huis. Het is te doen: twee dagen rijden, twee dagen daar en weer twee dagen terugrijden.
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Nu maar afwachten wanneer en hoe het op de televisie komt. Veel mensen willen weten
wanneer de uitzending is, het is in ieder geval dit jaar.
Uitzending maakt indruk
Op vrijdag 11 december zendt MMM de beelden uit. De uitzending is boven verwachting,
heel mooi gedaan. We krijgen veel reacties, mensen zijn onder de indruk van de beelden.
We ontvangen al snel een hele mooie schenking van een Protestantse Gemeente.
Waarschijnlijk hebben ze gelijk in het weekend een collecte gehouden. Wat een mooi
initiatief! Zowel wij als dr. Aničić hebben een bedankbrief geschreven.
Een link naar de uitzending en foto’s vindt u op de nieuwspagina van onze website.
Gedoneerde goederen
Bij ons bezoek in het voorjaar hebben we spullen uit Nederland meegenomen voor het
bejaarden-verpleeghuis en de polikliniek in Petrićevac (Banja Luka). We kunnen een
mooi pakket overhandigen, met onder andere 57 nieuwe handdoeken (via familie, van de
fa. Kneipp), incontinentiemateriaal en verschillende goederen via een partner van een
parochie in Purmerend.
In augustus reizen we af met een aanhanger met een verhoging, zodat we extra veel mee
kunnen nemen. In de auto zit incontinentiemateriaal en de aanhanger bevat 260 nieuwe,
grote witte handdoeken (wederom Kneipp), veel verbandmiddelen en dit keer ook veel
spullen voor de polikliniek. We zijn blij dat we een hele mooie partij mee kunnen nemen.
We komen in onze straat bijna niet over de drempel!
Website
Het is het eerste volledige jaar van de website. Naar aanleiding van de website zijn we
benaderd door MMM. We zijn blij dat de website gevonden en gelezen wordt.
Beleid
We krijgen als Stichting Opbouwwerk Bosnië geen subsidie van gemeente of rijk en zijn
volledig afhankelijk van schenkingen. We werken intensief samen met de Caritas in Banja
Luka; zij weten wat er nodig is en welke mensen in nood verkeren. Zo weten we zeker dat
onze hulp terechtkomt bij degenen die het het hardste nodig hebben.
Zie de jaarrekening voor de binnengekomen schenkingen en de besteding hiervan. De
bestuursleden van de stichting ontvangen geen vergoeding.
Slotwoord
Aldus een druk, maar mooi jaar. We hebben er veel energie ingestoken, maar er ook veel
voor teruggekregen. Dank aan iedereen die heeft meegewerkt en in het bijzonder aan de
mensen van MMM. Het zijn niet alleen de euro’s. Natuurlijk zijn die ontzettend
belangrijk, maar voor de mensen in Bosnië telt ook dat ze ertoe doen, dat ze niet vergeten
worden.
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