Jaarverslag Stichting Opbouwwerk Bosnië 2018
Tijdens onze bezoeken aan Bosnië in 2018 hebben we wederom moeten constateren dat er
een grote behoefte is aan hulp. Nog steeds zijn er mensen die verstoken zijn van de meest
elementaire levensbehoeften, zoals een wateraansluiting, medicijnen en brandhout. We
zijn dan ook heel dankbaar dat we in 2018 opnieuw ondersteuning hebben gekregen van
MAX Maakt Mogelijk. Dankzij deze donatie en alle bijdragen van onze trouwe donateurs
hebben we weer veel Bosniërs kunnen helpen.
Helpen in een complex land
We hebben in 2019 een aantal keren gesproken met Caritas Banja Luka, in de personen
van de directeur dr. M. Aničić en mevrouw Žaklina Garić, directrice van het verpleeg- en
bejaardentehuis. De situatie in de regio blijft heel moeilijk. Er is sprake van een
‘braindrain’: jonge en goed opgeleide mensen vertrekken naar een ander Europees land,
ouderen en kansarmen blijven achter. Ook zijn er door de oorlog veel mensen
getraumatiseerd. Hulp en begeleiding is er nauwelijks voor hen, door een gebrek aan geld
maar ook door een gebrek aan professionals. Verder zien we veel discriminatie: mensen
krijgen geen werk omdat ze ‘van een ander geloof’ zijn. De oorlog is allang voorbij, maar
onderhuids broeit nog van alles en de spanningen lijken alleen maar toe te nemen.
In deze complexe omstandigheden en met beperkte middelen doet Caritas haar goede
werk. Ze helpt met medicijnen, eten, wateraansluitingen en hout voor de winter. Maar als
er iemand in de straat hulp krijgt, gaat dat als een lopend vuurtje en komen er al snel ook
hulpvragen van buren en familie: ‘Ik wil ook hout’. Hulp bieden zorgt dus voor nog meer
vraag en soms zelfs opstootjes. Er is onvoldoende capaciteit om iedereen te helpen.
Een nare bijkomstigheid is dat er sponsoren zijn weggevallen. Dat betekent niet alleen dat
er minder hulp geboden kan worden, maar ook moreel is het een knauw. Want naast de
euro’s is het ontzettend belangrijk dat ze in Bosnië merken dat anderen in Europa
betrokken zijn bij hun lot.
Donaties
Gelukkig kunnen wij helpen, dankzij onze trouwe donateurs die ieder jaar een bijdrage
storten. We hopen dat zij ook in 2019 een steentje bij willen dragen. Bijzonder erkentelijk
zijn we de Stichting MAX Maakt Mogelijk. Dankzij hun steun hebben we ook in 2018
weer heel veel kunnen doen voor de Bosniërs. Voor de armen, zieken en ouderen is deze
hulp van levensbelang.
Nieuw bestuur
Chetty Elsinga en Berna van Kommer hebben na 14 jaar afscheid genomen van de
stichting. Een nieuw bestuur neemt het stokje over, bestaande uit:
Erik Sengers, voorzitter
Cor Mulder, penningmeester
Anja Cavalini, secretaris
Dankzij hun jarenlange ervaring met het verlenen van hulp in Bosnië, is de stichting bij
hen in goede handen. De doelstellingen van Stichting Opbouwwerk Bosnië blijven
hetzelfde en ook de samenwerking met Caritas Banja Luka zal worden voortgezet. In
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2019 zal het nieuwe bestuur zich via de website voorstellen en ook meer vertellen over
hun werkwijze.
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.
Persoonlijk dankwoord
Johan en Berna van Kommer willen Chetty Elsinga hartelijk danken voor haar inzet voor
de stichting. Dank ook aan alle donateurs die ons al die jaren hebben gesteund, ga zo door.
Aan het nieuwe bestuur: in vol vertrouwen dragen we de stichting over, alle succes
gewenst!
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