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                                    Voor hulp die wél aankomt 

Bosnië, Kroatië en Servië zijn de landen waar Stichting Proplan in 2017 
hetzij zelfstandig hetzij via de partners actief was. Het witte pijltje waar 
vanuit de stad Tuzla veel van het werk in Bosnië gecoördineerd wordt. 
De zwarte pijltjes geven aan waar structureel activiteiten plaatsvinden  
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Inleiding 

In het jaar 2017 mocht het werk van Stichting Proplan twintig jaar bestaan en daarin weten ons door al die 
jaren heen afhankelijk van onze hemelse Vader en hebben Zijn hulp en leiding ook als rijke zegen mogen 
ervaren. In het Spreukenboek in de Bijbel (11: vers 25) lezen we: “De zegenende ziel wordt overvloedig 
verkwikt, wie laaft, wordt ook zelf gelaafd”. 
 
Keer op keer zijn er situaties geweest waarbij we de geciteerde bovenstaande tekst binnen Stichting 
Proplan al vele, vele malen hebben mogen ervaren en volop waar is geworden. Het was dan ook niet 
zonder reden om op 30 september 2017 daarbij stil te staan tijdens een feestelijk jubileumconcert en God 
hiervoor te danken. 

Doelstelling van Proplan is, zoals bekend: “hen te helpen, die geen helper hebben” . 
Dat is een prachtige doelstelling, maar hoe zou je iemand kunnen helpen als de middelen daartoe je 
ontbreken? 
Vele malen worden we geconfronteerd met mensen met (soms zelfs schrijnend) gebrek aan de eerste 
levensbehoeften: voedsel, kleding en/of onderdak. Stichting Proplan probeert daarin dan te voorzien, maar 
alles kost geld en als er niet wordt aangevuld dan wordt de bodem van de geldkist toch echt een keer 
zichtbaar. Gelukkig is het ook in 2017 niet zo ver gekomen! 
En dat is te danken aan vele gulle gevers die het ons mogelijk hebben gemaakt om onze missie te 
volbrengen. Alvast vanaf deze plaats: dank daarvoor! 
Stichting Proplan probeert de ”zegenende ziel” te zijn uit bovenstaand citaat; we hebben ervaren dat we 
zelf inderdaad door genoemde gulle gevers werden “gelaafd”. 
Dat laatste is natuurlijk een ouderwets woord dat nauwelijks nog wordt gebruikt. Het kan het best worden 
vertaald met “dorst lessen”. 
Wie dorst heeft verlangt naar water. 
Proplan heeft altijd dorst naar middelen om te kunnen helpen (geld, tijd, goederen).  We hebben die in 
2017 opnieuw in overvloed ontvangen. 
Een modernere Bijbelvertaling zegt het als volgt: 
“Als je anderen helpt, zul je ook zelf geholpen worden.” 
We hopen er nog lang mee door te mogen gaan. 

In dit verslag van ons twintigjarig jubileumjaar bieden wij u een inzicht in onze activiteiten in 2017. 
Evenals in 2016 kon Stichting Proplan zich beperken tot het verlenen van structurele hulp, waarmee wordt 
bedoeld dat noodhulp bij rampen niet nodig was of om geografische of logistieke redenen buiten de 
mogelijkheden van Stichting Proplan lag.  
Het in 2016 gestarte project een huis te bouwen voor 4 weesbroers kon in 2017 worden afgerond, evenals 
de renovatie van het ziekenhuis in Modrica. 
Zoals gebruikelijk werden weer diverse bouwprojecten opgestart voor  
woningbouw en -herstel. 
Hulpgoederen werden verstrekt aan instanties in o.a. Suriname en 
Bosnië. 
En voor “ons grootste werkterrein” (Bosnië) werd voorzien in een goede 
4x4 auto om de praktische uitvoer van onze ondersteuning mogelijk te 
blijven maken.  
Langjarige projecten zoals ouderenzorg, ondersteuning schoolkinderen 
en bogiti.net (evangelisatie via internet) zijn ook in 2017 gecontinueerd. 
De volgende projecten zijn in 2017 opgestart en lopen voor een deel 
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door in 2018: Psychische hulp voor weduwen van Srebrenica, bouw van een kinderhuis in Potocari, 
inrichting van een kinderspeelplaats en ondersteuning van een Rastaschool in Pakistan. 
Op de meeste van deze activiteiten komen wij later in dit verslag uitgebreider terug. 

We sluiten deze inleiding af met het (opnieuw) uiten van onze grote dank aan alle gulle gevers van geld, tijd 
en goederen waarmee wij onze minder gezegende medemensen dan toch tot zegen konden zijn. 
  
De grootste dank gaat echter uit naar onze God en Vader die Zijn woord , en met name ook het citaat 
bovenaan deze inleiding, weer volledig heeft waargemaakt! 
 
Mei 2017 
Het bestuur van Stichting Proplan 

 

 
Links de poster met de uitnodiging voor het 20 jarig jubileum concerten 2 foto’s als impressie van deze bijzondere avond in  

een volle kerkzaal 
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Verslag 
Project Huisvesting 4 weesbroers nabij Kalesija in Bosnië. 
Om te voorkomen dat vier broers, waarvan binnen korte tijd beide ouders waren overleden, op straat 
terecht zouden komen of in het beste geval afzonderlijk van elkaar ergens onderdak zouden moeten 
vinden, werd besloten tot de bouw van een woning waar zij met elkaar konden wonen. In samenwerking  
met de gemeente wordt door pleegouders voorzien in de dagelijkse zorg voor hen. 
In 2017 is de bouw afgerond en inmiddels wonen zij er met veel plezier.                                                 
 
Project Hospitaal Modrica. 
Aanleg van een waterbron, vervanging van sanitaire voorzieningen en kozijnen en levering van een 
grasmaaimachine voor de onderhoud van het terrein. Het is allemaal gestart in 2016 en afgerond in dit 
verslagjaar, 2017.                                                      
 
Jubileumproject 20 jaar Proplan 
Schoolkinderen, onderwijs: het zijn zaken die Proplan erg aan het hart gaan. 
Om die reden werd besloten ter gelegenheid van ons 20 jarig jubileum  iets te doen voor kinderen in 
Bosnië. 
Naast een school in Mihatovici was een speelplaats annex trapveldje wat die namen absoluut niet meer 
verdiende. De aanduiding “modderpoel”was daar beter op zijn plaats. 
Voor een relatief klein bedrag is de speelplaats volledig gerenoveerd en verdient het die naam weer 
helemaal! 
 
Hulp aan Zorginstelling MFS Emmaüs 
Iets waar wij nauwelijks over nadenken: water. We draaien de kraan open en het is er. En we mopperen als 
er eens een keer een storing is. 
Net als in Modrica was er ook bij Emmaüs regelmatig geen water voor handen. Met behulp van (opnieuw) 
Wilde Ganzen en een kleine bijdrage van Emmaüs zelf heeft Proplan het mogelijk gemaakt dat er een 
watervoorziening komt, waarvan ook nog een kinderhuis kan mee profiteren.  
Het project zal in 2018 worden afgerond. 
MFS Emmaüs is trouwens een betrouwbare en gewaardeerde partner in meerdere projecten van Proplan, 
zoals de twee hieronder te beschrijven projecten. 
 
Project Weduwen van Sebrenica 
Elk mens is in staat om de situatie van een mens in nood ten goede te keren. Als dit ergens nodig is dan is 

het nu wel voor deze weduwen. Wat gebeurd is in 1995 valt niet meer terug te 
draaien; nee, we gaan het niet over de politiek hebben die hopeloos heeft gefaald. 
Voor alle weduwen geldt het gemis van hun geliefden, er heeft een amputatie 
plaatsgevonden, hun man, zonen, broers en tal  van overige mannelijke familie zijn 
niet meer. Goedmaken kunnen we niet, goed doen kunnen we wel en is het idee 
ontstaan om samen met onze partner MFS Emmaus die het bezoekwerk aan 40 
weduwen uitvoeren hebben we de koppen bij elkaar 
gestoken. Een enorme uitdaging en zijn tot de conclusie 
gekomen dat het een haalbaar plan is. Natuurlijk komt 
daar van alles voor kijken zoals de exploitatie, 
personeel, medische voorzieningen, etc. Maar er is ook 
veel ervaring opgedaan bij beiden zoals in 2014 er een 
gezinsvervangend kinderhuis hebben weten te 
realiseren in Bosnië. 

Zonder hier op deze plaats inhoudelijk op in te gaan mag bekend worden 
verondersteld dat in 1995 een  oorlogsramp heeft plaatsgevonden in 
Srebrenica. Ruim 8000 mannen zijn omgekomen en de Nederlandse militairen 
hebben onder mandaat van de V.N. geen kans gezien dit te voorkomen en 
vanaf dat moment staan veel weduwen er alleen voor.  
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Vanuit de Nederlandse overheid is er weinig aandacht geweest voor het geven van nazorg aan de meestal 
zwaar getraumatiseerde vrouwen.  
Stichting Proplan is met hulp van MFS Emmaus eind 2016 gestart om bezoeken te brengen, psychische hulp 
te verlenen en te proberen onderlinge contacten te organiseren. Zonder iets af te doen van het grote 
verdriet dat deze vrouwen moeten dragen: het “gedeelde smart is halve smart” is natuurlijk ook hier van 
toepassing en het helpt vaak al enorm als je de vreselijke ervaringen met elkaar kunt delen.  
 
Project Potocari 
Door de beroerde economische situatie is vrijwel onmogelijk dat kinderen in staat zijn tot het geven van 
zorg aan hun vaders en of moeder. Daarnaast is bij het ouder worden in het voormalige Joegoslavië 
nauwelijks sprake van enige goede zorg tenzij….. er geld is voor opname in een privaat bejaardenhuis. Voor 
de weduwen uit Sebrenica is dit probleem nog erger omdat vrijwel alle mannen en zonen zijn omgekomen. 
Eventuele dochters proberen vaak in het buitenland te overleven door daar wat inkomsten te verdienen en 
zien daarmee weer geen kans om zorg te geven aan hun moeder. Kortom, voor hulpbehoevende weduwen 
is echte zorg nauwelijks mogelijk. Om die reden zijn in 2017 zijn de eerste voorbereidende gesprekken 
gevoerd met onze partner MFS Emmaus om in Potocari (niet ver van Sebrenica) een zorgcentrum te 
realiseren niet ver van de plek waar zij reeds een opvangcentrum hebben voor schoolgaande kinderen. 
Het plan bevat een dubbele functie: om ouderen die niet meer zelfredzaam kunnen zijn een goede zorg te 
kunnen bieden en daarnaast een medische post te realiseren die voor Potocari en veel dorpen er  omheen 
gaat functioneren als een centrum te vergelijken met de HAP in Nederland. Omdat er ook geen ambulance 
aanwezig is zal ook daarin getracht worden te voorzien. Vanaf verschijnen dit jaarverslag zal gestart worden 
met de fondsenwerving. Hiervoor wordt twee jaar uitgetrokken. Nodig zal zijn een bedrag van circa 
400.000euro exclusief de medische ‘HAP post’. Met dankbaarheid mogen we doorgeven dat in dit laatste 
onderdeel financieel reeds geheel in is voorzien. 

Project Rastaschool Pakistan  
Kinderen die volgens onze normen vijf dagen van de week op school horen te zitten werkten in Sheikupura 
(Pakistan) dagelijks in de steengroeven.  
Om hieraan een einde te maken is op individueel initiatief een school opgezet om de kinderen onderwijs en 
daarmee een toekomst te bieden. Maar zoals zo vaak dreigde een gebrek aan financiële middelen een 
einde te maken aan dit mooie project. Een noodkreet uit Pakistan die bij Proplan aankwam: hebt u de 
mogelijkheid om te helpen dit doemscenario te voorkomen. 
En hoewel ons werkgebied in hoofdzaak bestaat uit het voormalig Joegoslavië is toch besloten hier de 
helpende hand te bieden. Samen met Stichting Interhelp is in 2017 een bestaande schuld afgelost en is 
toegezegd voor 2018 en 2019 in de benodigde financiën te voorzien om door te kunnen gaan. Dit houdt in: 
geld voor de leerkrachten, een maaltijd voor de kinderen, schooluniformen, aankoop schoolboeken, enz. 
We realiseren ons dat we hiermee voor ruim 200 kinderen het verschil maken in hoe hun verdere leven zal 
verlopen. Onderwijs is toekomst!  
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Project jesus.net 
In ons vorige jaarverslag hebben we onder deze kop iets geschreven over  “Brood voor het hart”. 
We prijzen ons gelukkig dat er bevlogen mensen zijn ter plaatse die het werk dat dit project met zich 
meebrengt kunnen en willen uitvoeren. Ook hier geldt: “De oogst is wel groot maar de arbeiders zijn er (te) 
weinig. Juist in een land als Bosnië zal er uiteindelijk maar één woord zijn wat het land er werkelijk bovenop 
helpt en dat is ‘verzoening’. Via het project jesus.net worden dar de vruchten ook in zichtbaar en 
beschouwen we het als een heel succesvol project, beter: een heel zegenrijk project.  
 
Ouderenwerk 
Zoals mocht worden verwacht is naast de zorg voor de weduwen van Srebrenica  het werk onder de 
eenzame ouderen in de Krajina ook in 2017 niet aan de aandacht van Proplan ontsnapt. Het is een desolaat 
gebied waar de hulp echt in de nood voorziet, niet alleen op basis van humanitaire nood maar zeker ook in 
hun geestelijke noden. 
Vanuit het toekomstperspectief heeft de samenwerking met René Pronk in 2017 een andere opzet 
gekregen. Veel wordt nu door hem gedaan vanuit de zelfstandige Stichting Proplan in Kroatië. 

 
Overige activiteiten 
Een fatsoenlijk dak boven het hoofd is vaak voor arme  gezinnen een groot probleem. In 2017 werd om die 
reden voor het gezin Bunic nabij Slunj een fikse bouwklus geklaard met hulp van vrijwilligers en dankzij een 
ruimhartige donatie van Verdouw Bouwproducten uit Gouda. 

De grootste projecten zijn hierboven aan de orde gekomen. 
Op een iets kleinere schaal wordt door Stichting Proplan ook nog heel veel werk verricht.  
Zo werden weer naar diverse plaatsen op deze wereld hulpgoederen verstuurd, zijn diverse voorzieningen 
aangebracht zoals een eigen waterbron, in huizen (die die naam eigenlijk niet mochten dragen) een douche 
aangebracht, een betonnen muur geplaatst om aardverschuivingen tegen te gaan en zijn jonge mensen op 
individuele basis geholpen met geld voor hun studie of met hulp van 
een beenprothese om wat voorbeelden te noemen. 
Door de inzet van Stichting Proplan hebben ‘De Flying Clowns’ uit 
Nederland heel wat kinderen op meerdere plaatsen een blije lach op 
het gezicht gebracht in oktober 2017  
Daarnaast werd ook werk van andere stichtingen ondersteund, zo 
werd o.a. bijgedragen aan hulp en zendingswerk in Swaziland, Liberia 
en Sierra Leonne en werd kinderwerk in Suriname ondersteund. 

2018 
De meeste van bovengenoemde projecten lopen in 2018 nog door. 
Als “paasproject” zijn een zestal bouwprojecten gestart om aan soms zeer ernstige woningnood tegemoet 
te komen. 
Verder wordt een elfjarige jongen geholpen om zeer ernstige wonden, het gevolg van een verbranding, te 
kunnen behandelen. 
We durven nu al te voorspellen dat het in 2018 daar niet bij zal blijven. 

Tenslotte 
Als u op welke manier dan ook hebt bijgedragen aan één of meer van bovenbeschreven projecten: 
nogmaals onze hartelijke dank daarvoor!! 

     

Het clownsteam, 2 vrouwen en 1  man waren 5 
dagen druk om kinderen en mensen met een 
beperking op te vrolijken. 
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Bestuur en organisatie 

Het bestuur van Stichting Proplan is al volgt samengesteld: 
Willem J. Pronk, Moordrecht voorzitter 
Wim de Kok, Zoetermeer secretaris 
IJsbrand Bol, Hazerswoude penningmeester 
Arie de Wild, Moerkapelle adviseur en gastlid 

Bestuur en vrijwilligers ontvangen geen enkele vergoeding voor hun werkzaamheden ten behoeve van de 
stichting.  
 
Er bestaat een nauwe relatie met het logistieke hulpcentrum “De Baanderij” te Gouda. De Stichting houdt 
kantoor in het pand van De Baanderij en maakt voor de organisatie van de praktische hulpverlening gebruik 
van haar faciliteiten. Daarvoor worden geen kosten in rekening gebracht: dank!!  

 
Financiële zaken en verantwoording                                                                                                                                                   
Stichting Proplan heeft de ANBI status, giften aan de stichting kunnen daarom fiscaal in mindering worden 
gebracht op het inkomen. 
De stichting heeft met ingang van 2017 gekozen voor het zogenaamde CBF keurmerk. 
Door een andere indeling die door het CBF nu wordt gehanteerd zijn de kosten beperkt en ziet het bestuur 
wel voordeel in het dragen van dit keurmerk. 
 
Onder de algemene kosten zijn begrepen promotie- en advertentiekosten. 
Ook zijn kosten gemaakt voor de inschakeling van een bureau voor fondsenwerving om voldoende 
middelen voor de  aangeduide projecten te verwerven. Nogmaals wordt er op gewezen dat de uitgaven 
hiervoor aan ingeschakelde bedrijven zijn gedaan en dat noch bestuurders, noch vrijwilligers op welke wijze 
dan ook vergoedingen hebben ontvangen.      
                                                                                                                    

 

 

 

 

Soms zijn er ook initiatieven zijn van kinderen. Op de voorgrond 
Christiano uit Moordrecht die op allerlei manieren kans zag om 
ruim 100 euro in te zamelen samen met nog twee kinderen van zijn 
school in Moordrecht. 

Namens Stichting Proplan ontvangt Joanneke Anker een cheque van 1500 
euro voor het werk ten behoeve van ‘De weduwen van Srebrenica. 
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Financieel overzicht 2017 

Exploitatierekening 
 

 
€ x 1000 

 
€ x 1000 

  
2017 

 
2016 

Baten 
    Vaste giften (toegezegd) 
 

68 
 

78 

     Bestemmingsgiften 
 

140 
 

119 
Algemene giften 

 
71 

 
101 

Overige baten 
 

14 
 

10 
Rentebaten 

    
  

293   308 

Lasten 
    Ondersteuning: 
    Langlopend en structureel  138 

 
158 

Kortlopend en incidenteel 78 
 

1 
Persoonlijke ondersteuning 4 

 
2 

Evangelisatie etc. 
 

13 
 

25 
Overige ondersteuning 

 
11 

 
10 

  
244 

 
196 

Overige uitgaven 
    Algemene kosten 
 

27 
 

22 

  
271   218 

     Exploitatiesaldo 
 

22   90 
 
Vermogen 
Het vermogen van de stichting bedraagt per 31 december 2017 € 146.000  waarop nog een 
bestedingsverplichting wegens geoormerkte giften rust van € 52.000 (afgeronde bedragen). 
 
Het verschil zou als zogenaamd “vrij vermogen” kunnen worden aangemerkt; echter, gezien de gedane 
toezeggingen en aangegane verplichtingen zal dit zeker nodig zijn om dit ook te kunnen nakomen. Het 
bestedingsdoel  is daarmee dus aangegeven. 

 

 


