Jaarverslag Stichting Opbouwwerk Bosnië 2016
Dankzij de financiële steun van Stichting Max Maakt Mogelijk en giften van donateurs
hebben we in 2016 weer veel kunnen realiseren in Bosnië. We hebben kwetsbare ouderen
geholpen met voedsel en medicijnen, brandhout gekocht voor arme gezinnen en allerlei
reparaties verricht in het bejaarden- en verpleeghuis. Ondanks de aanhoudende armoede in
Bosnië was er ook iets te vieren: Caritas Banja Luka bestond 30 jaar. Wij brachten een
bezoek aan Banja Luka om onze felicitaties over te brengen, maar ook om nieuwe plannen
te maken. Want onze hulp is nog altijd hard nodig.
Meer mogelijk dankzij Max
Het medicijnenproject van Max Maakt Mogelijk uit 2015 loopt nog door tot september
2016. Met het totaalbedrag van € 25.000 kunnen we 50 arme, zieke mensen een jaar lang
van medicijnen voorzien.
Naar aanleiding van de uitzendingen van Max Maakt Mogelijk worden we regelmatig
verrast door allerlei schenkingen. Zo hebben we telefonisch contact met iemand die het
geld dat ze van haar ouders krijgt voor haar verjaardag wil doneren. Ook zijn er mensen
die heel trouw maandelijks een vast bedrag schenken.
Deze verhalen geven we door aan de directeur van Caritas Banja Luka, dr. M. Aničić, en
de directrice van het bejaarden- en verpleeghuis in Banja Luka, Žaklina Garić. Naast de
euro’s waarderen zij het enorm dat Nederlanders op ruim 3100 km aan ze denken en
willen helpen om het leven van de mensen in Bosnië wat dragelijker te maken.
Caritas 30 jaar
Caritas Banja Luka is onze lokale partner voor de hulp aan mensen in nood. In september
2016 bestaat zij 30 jaar en wij zijn uitgenodigd om dit mee te vieren. Een goed moment
om stil te staan bij wat de organisatie heeft bereikt en de vele mensen die zij heeft
geholpen. Caritas maakt geen onderscheid tussen de bevolkingsgroepen en staat klaar
voor iedereen: katholieken, orthodoxen en moslims. In Bosnië is dat helaas een
bijzonderheid.
Tijdens ons bezoek wordt duidelijk dat Caritas Banja Luka nog veel te doen staat. De
armoede in het gebied is groot en veel mensen doen een beroep op Caritas voor hun eerste
levensbehoeften. Vooral de winter is een lastige periode, want dan is extra hulp in de
vorm van brandhout noodzakelijk.
Als cadeau ter gelegenheid van het 30-jarig bestaan hebben wij een dankwoord
geschreven. Onder het motto 'samen sterk' hopen wij onze goede samenwerking voort te
kunnen zetten.
Resultaten medicijnenproject
We zoeken een aantal van de mensen op die we via het medicijnenproject van Max Maakt
Mogelijk hebben geholpen. Hun situatie was in 2015 erbarmelijk, getuige ook de beelden
die Max maakte. Met Ðuja Dakić gaat het nu stukken beter. Ze woont samen met haar
twee zonen in een vertrek in een voormalig schoolgebouw van Caritas. Ze krijgt nu de
noodzakelijke medicijnen, onder andere voor haar hoge bloeddruk. Hierdoor is haar
gezondheid aanzienlijk verbeterd.
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Ook voor Antonija en haar zwager Milan Matijašević is er veel veranderd. Ze hebben nu
stromend water in hun huisje en binnenkort zelfs een boiler voor warm water. Milan heeft
het Downsyndroom, maar een goed geheugen. Hij geeft ons direct een high five, iets wat
we hem bij ons vorige bezoek hebben geleerd. Aan water uit de kraan moet hij erg
wennen; zich wassen vindt hij helemaal niks.
Deze twee huishoudens hebben zowel medicijnen als eten voor een jaar van Max Maakt
Mogelijk gekregen. Ze vertellen dat het beter met hen gaat en dat ze zich prettiger voelen.
Nu het jaar voorbij is, moeten wij zoeken naar nieuwe sponsoren om hen te kunnen
blijven ondersteunen.
Winteractie
In september bespreken we met dr. Aničić en Žaklina Garić welke problemen er spelen.
Met de winter voor de deur is een urgent probleem dat veel arme mensen geen geld
hebben voor brandhout, laat staan voor een fatsoenlijke houtkachel. Het gaat om
kwetsbare mensen, zoals ouderen, zieken en gezinnen zonder inkomen.
In een brief omschrijft dr. Aničić de hulpvraag en hij komt met het plan om aan 50
families brandhout en een kachel te schenken. We leggen dit voor aan Max Maakt
Mogelijk en in oktober ontvangen we het bericht dat zij ons wederom willen steunen. Met
hun donatie van € 14.111,66 kunnen we het plan integraal uitvoeren: voor 50 gezinnen
een kachel en 3 kubieke meter brandhout.
Geen tijd te verliezen: Caritas komt direct in actie en eind oktober ontvangen de
zorgvuldig geselecteerde gezinnen hun kachel en brandhout. Dankzij slim inkoopbeleid
blijkt het bedrag van Max toereikend om 10 extra gezinnen te helpen. Al deze families
kunnen met een gerust hart uitzien naar de komende winter. Namens deze mensen en
Caritas onze hartelijke dank aan Max Maakt Mogelijk.
Hulp in natura
Het bejaarden- en verpleeghuis in Banja Luka heeft geen conciërge en onvoldoende
financiële middelen om reparaties uit te laten voeren. Daarom gaat Johan 18 t/m 28
oktober naar Bosnië om te klussen. Hij zorgt ervoor dat ramen en deuren weer goed
sluiten, repareert rolstoelen, maakt van drie kapotte invalidenstoelen weer één werkende,
enzovoorts.
Johan inventariseert meteen wat er verder moet gebeuren. We maken de afspraak met
directrice Žaklina Garić dat we jaarlijks gaan kijken welke reparaties nodig zijn, om deze
tijdens ons bezoek uit te voeren.
Gedoneerde goederen
In 2016 gaat het volgende richting Bosnië: 20 nieuwe dekbedden met bijbehorende
hoezen, 81 nieuwe dames winterjassen, 20 pakken zeeppoeder, lakens, dekens,
2 invalidenstoelen, medische goederen (waaronder veel incontinentiemateriaal en
pillendozen), kinderkleding en speelgoed.
Reisverslag
Voor een uitgebreid reisverslag en foto's van onze bezoeken aan Bosnië zie
www.opbouwwerkbosnie.org/nieuws.html.
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Bestuur
In 2016 neemt Simone van der Meer afscheid van het bestuur. Wij danken haar voor haar
betrokkenheid en inzet de afgelopen jaren. Het bestuur telt nu twee leden: Berna van
Kommer en Chetty Elsinga.
Beleid
We krijgen als Stichting Opbouwwerk Bosnië geen subsidie van gemeente of rijk en zijn
volledig afhankelijk van schenkingen. We werken intensief samen met Caritas 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.
Verantwoording
Zie de jaarrekening voor de binnengekomen schenkingen en de besteding hiervan. De
bestuursleden van de stichting ontvangen geen vergoeding.
Zie Bijlage 1 voor de bevestiging van ontvangst van de schenking in november.
Plannen 2017
In 2017 gaan we samen met dr. Aničić kijken of we meer informatie over onze projecten –
groot en klein – op de website kunnen plaatsen. Zo maken we nog duidelijker met welke
problemen de mensen in Banja Luka kampen en wat wij doen om te helpen.
Doel is om ook in 2017 zo veel mogelijk geld op te halen om hiermee de projecten van
Caritas te ondersteunen. Daarnaast zullen we weer goederen zoals incontinentiemateriaal
en verbandmiddelen naar Bosnië brengen en het bejaarden- en verpleeghuis helpen met
reparaties en onderhoud.
Slotwoord
Het is een positief jaar geweest waar we allen met tevredenheid op terugkijken. Onze
band met Bosnië is alleen maar sterker geworden. Dank aan iedereen die zijn steentje
heeft bijgedragen en in het bijzonder aan de mensen van Max Maakt Mogelijk. Hoe
kleinschalig onze hulp ook is, voor degenen die de hulp ontvingen hebben we echt een
verschil kunnen maken. Zonder Max was dit nooit gelukt.
Dank aan alle donateurs en hopelijk kunnen we weer op hen rekenen in 2017.
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Bijlage 1 - e-mail van Dr. Aničić d.d. 25-11-2016
Liebe Familie van Kommer,
Am 22. November 2016 ist Ihre Spende in Höhe von 3.000,00 Euro auf das Konto des
Bischofs Komarica in Zagreb eingegangen.
Ich danke Ihnen für diese neueste Spende. Wir würden gerne die Nahrungsmittel für die
armen Familien kaufen. Das bevorstehende Weihnachtsfest ist gute Gelegenheit dazu.
Dadurch werden wir in ca. 100 Familien viel Freude schaffen und die Not lindern.
Gleichzeitig möchte ich melden, dass die Aktion Holz und Öfen sehr gut weitergeht. Wir
möchten gerne im Dezember alles abschliessen.
Mit herzlichen Grüssen.
Miljenko Aničić
Caritasdirektor
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