Jaarverslag Stichting Opbouwwerk Bosnië 2017
De toestand in het Bosnië van 2017 stemt wederom somber: armoede, hoge werkloosheid
en etnische spanningen. De overheid is versnipperd, bureaucratisch en vaak ook corrupt.
Beslissingen worden genomen vanuit politiek gewin of alleen ten gunste van de eigen
bevolkingsgroep. Het land probeert lid te worden van de EU, maar dit leidt vooralsnog
niet tot economische groei of meer stabiliteit. We hoopten - na al die jaren dat we er als
stichting actief zijn - een positiever bericht uit Bosnië te kunnen geven. Helaas moeten we
constateren dat onze hulp nog altijd hard nodig is.
We zien een afname in de donaties aan onze stichting. Maar we geven de moed niet op en
gaan door met onze hulp aan de Bosniërs. Dat we in 2017 opnieuw steun krijgen van Max
Maakt Mogelijk is een opsteker en zeer welkom. Namens de mensen in Bosnië willen we
iedereen die een steentje heeft bijgedragen, direct of via Max, hartelijk danken.
Focus op de meest kwetsbaren
De mensen helpen die onze hulp het hardste nodig hebben, daar gaat het ons om. Dat zijn
meer en meer de ouderen. In Bosnië staan veel ouderen er alleen voor: hun familie is
verscheurd door de Balkanoorlog, ze hebben een schamel pensioentje en geen toegang tot
gezondheidszorg. Onze indruk is dat deze groep groeit, vermoedelijk door de vergrijzing
in combinatie met de voortslepende armoede. Dat maakt dat onze focus de laatste jaren
steeds meer op de ouderen is komen te liggen.
We werken samen met een bejaarden- en verpleeghuis in Banja Luka; een van de weinige
plekken waar ouderen terecht kunnen voor zorg. Deze instelling is onderdeel van Caritas,
die de allerarmsten in de regio ondersteunt. Naast medische zorg bestaat de hulp uit
voedsel, financiële ondersteuning en brandhout voor de winter.
Max helpt opnieuw
Ook Max Maakt Mogelijk trekt zich het lot van de ouderen aan. Afgelopen jaren hebben
wij dankzij de donaties van Max echt een verschil kunnen maken in de levens van
kwetsbare ouderen in Bosnië. De hulp blijft hard nodig, daarom zijn we ontzettend blij dat
we in 2017 weer mee mogen doen met de Winteractie van Max. Het is ook dit jaar weer
spannend of ons project uitgekozen wordt. Na het verlossende telefoontje doen wij een
vreugdedansje, evenals dr. Aničić en Žaklina Garić van Caritas. Max doneert een bedrag
van 13.651 euro, waarmee we 80 families van brandhout kunnen voorzien. Wat
fantastisch dat we deze mensen niet in de kou laten staan.
Goederen, gebouwen en geld
Onze goede samenwerking met Caritas Banja Luka hebben we in 2017 voortgezet. We
brengen medische goederen, helpen met het onderhoud van de gebouwen en geven
financiële steun. In het bejaarden- en verpleeghuis is een groot tekort aan alles, maar
vooral incontinentiemateriaal en verband is een enorme kostenpost voor het tehuis.
Daarom nemen wij dit steevast mee op onze trips naar Bosnië, want alles wat wij
meenemen hoeven zij niet te kopen.
Donaties
Sommige van onze donateurs schenken ‘in natura’. De goederen komen overal vandaan
en het is steeds weer een verrassing wat het is. Wij sorteren, pakken alles netjes in en
zorgen dat het op de bestemming aankomt.
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We zijn ook heel dankbaar voor de trouwe sponsoren die ons werk ondersteunen met een
maandelijkse schenking. Helaas zien we ook dat er donateurs afhaken, dus ligt er een
uitdaging voor ons om nieuwe donateurs te werven en aandacht te blijven vragen voor de
erbarmelijke omstandigheden waarin veel Bosniërs leven.
Bezoek uit Bosnië
Begin maart ontvangen we dr. M. Aničić, de directeur van Caritas Banja Luka. Hij
combineert een afspraak in Essen (Duitsland) met een bezoek aan ons in Hilversum. We
vragen hem met een lege auto te komen, zodat we hulpgoederen mee kunnen geven. Hij
blijft maar één dag, net genoeg tijd om van hem te horen hoe de actuele situatie in Bosnië
is en hoe wij kunnen helpen. De volgende morgen vertrekt hij met een auto vol spullen
voor het bejaarden- en verpleeghuis.
Reisverslag
Voor ons reisverslag zie www.opbouwwerkbosnie.org/nieuws.html.
Bestuur
In 2017 telt het bestuur 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 de bijlagen voor de
bevestiging van ontvangst door Caritas van de schenkingen in augustus (3.000 euro
contant) en oktober (Winteractie Max).
Plannen 2018
Doel is om ook in 2018 zo veel mogelijk geld op te halen om hiermee de projecten van
Caritas te ondersteunen. Die projecten willen we zichtbaarder maken voor donateurs,
bijvoorbeeld via de website. We merken dat voor ons als kleine stichting de communicatie
steeds weer een uitdaging is. Daarnaast willen we in augustus weer een rit maken naar
Banja Luka met een auto vol hulpgoederen voor het bejaarden- en verpleeghuis. Zoals
ieder jaar gaan we daar ook helpen met reparaties en onderhoud.
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Bijlage 1 - bevestiging ontvangst contanten augustus 2017
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Bijlage 2 - e-mail van Dr. Aničić oktober 2017
Liebe Frau Berna,
Lieber Herr Johann,
Hiemit möchte ich Sie informieren, dass am 12. 10. 2017 Ihre Spende in Höhe von
13.651,49 Euro auf das Konto der Caritas Banja Luka in Zagreb eingegangen ist.
Wie bekannt, ist diese Spende für den Kauf von Brennholz bestimmt. So werde ich Sie
informieren über den weiteren Verlauf. Wir möchten möglichst schnell mit dem Kauf von
Brennholz beginnen.
Herzlichen Dank für die Spende und Ihre Bemühungen. Bitte, überbringen Sie unseren
Dank weiter an den Spender.
Mit herzlichen Grüssen
Miljenko Aničić
Caritasdirektor
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