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                                    Voor hulp die wél aankomt 

 Bosnië, Kroatië en Servië zijn de landen waar Stichting Proplan met name 
actief is. 
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Inleiding 

“Helpen die geen helper hebben”. 

Onder dat motto is het werk van Stichting Proplan in eenvoudige woorden samen te vatten.  
Daarbij kan het gaan om het verstrekken van noodhulp aan hen die door een ramp die hulp eenmalig of 
kortdurend nodig hebben  of om het geven van structurele hulp aan hen die op deze wereld minder 
bedeeld zijn dan wij in het rijke westen. 

In dit verslag willen wij u een inzicht bieden in onze activiteiten in 2016. 

Evenals in 2015 kon Stichting Proplan zich gelukkig prijzen dat er geen rampen zijn geweest waarbij de 
energie moest worden gestoken in het verlenen van noodhulp. Omdat   zowel geld als energie maar 
eenmaal kunnen worden besteed zijn wij altijd blij als alle aandacht naar de structurele hulpverlening kan 
gaan.  
 
Naast de afronding van het project “Glazen kas” dat we in 2015 met behulp van Wilde Ganzen mochten 
opzetten is Proplan in 2016 met name behulpzaam geweest bij de bouw, verbouw en reparatie van 
woningen in Bosnië. Ook is veel energie gestoken in het op aanvaardbaar niveau brengen van een school in 
Vukosavlje en de renovatie van een hospitaal in Modrica.  
 
Indachtig de woorden van de Heiland “Niet bij brood alleen”werd in 2015 gestart met een 
evangelisatieproject via internet, Bogati.net. Tot onze grote vreugde kon dit project in 2016 worden 
voortgezet en verder uitgebouwd. 
 
Ook het “Ouderenproject” in de Kordunregio (Kroatië), het bieden van humanitaire hulp in (voornamelijk) 
Bosnië en onder de Roma’s in Servie (in de voorstad van Belgrado, Zemun) zijn in 2016 voortgezet.  

Op een aantal van onze activiteiten komen wij later in dit verslag nog uitgebreider terug. 

Ter afsluiting van deze inleiding brengen we onze diepe dankbaarheid over aan allen die het ons mogelijk 
hebben gemaakt aan onze doelstelling te werken.   
Waar sommigen hun tijd ter beschikking hebben gesteld konden anderen ons helpen met geld en/of 
goederen. We zijn dankbaar wanneer u uw mogelijkheden ten behoeve van Proplan hebt willen benutten. 
Zonder uw inbreng kunnen we niet. 
Tot slot. Als bestuur zijn we aanspreekbaar op onze christelijke identiteit. We zijn daarom enorm dankbaar 
dat onze Hemelse Vader opnieuw onze Helper wilde zijn waardoor wij voor anderen een helper konden 
zijn. 

Mei 2016 
Het bestuur van Stichting Proplan 
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Verslag 

Afronding project Glazen Kas 

Dit project was er op gericht om de bouw van een glazen kas mogelijk temaken 
om daarin gedurende (bijna) het gehele jaar groente te kunnen kweken. De 
vroeger door Proplan gesubsidieerde tunnelkassen zijn slechts een deel van het 
jaar te gebruiken. Een hele verbetering dus. 
Dat vond ook Wilde Ganzen die het project hebben ondersteund en ongeveer 
1/3 deel van de kosten voor hun rekening hebben genomen. Dank! 

Project Huisvesting 4 weesbroers 

Vier broers raakten binnen  korte tijd hun beide ouders kwijt. Gedurende een korte tijd werden zij door 
pleegouders opgevangen, maar toen daaraan plotseling een einde kwam dreigden de jongens op straat 

terecht te komen of in het 
beste geval los van elkaar 
ergens te worden 
ondergebracht. 
Proplan heeft zich het lot van 
deze jongens aangetrokken en 
o.a. door de organisatie van 
een klassiek concert fondsen 
geworven om voor hen een 

huis te kunnen bouwen.  Inmiddels bewonen zij dat  met een nieuw stel pleegouders. Toch nog een beetje 
geluk voor deze jongens die hun ouders zo moeten missen. 
                                                    
 
Project Hospitaal Modrica. In het jaar 2016 zijn belangrijke stappen gemaakt in het hospitaal voor 
chronisch psychiatrische patiënten in Modrica in Bosnië. Allereerst de toevoer van geen of nauwelijks water 
in de zomer wat onhoudbaar is voor dergelijke bewoners. Het tweede wat de hoogste urgentie had waren 
de sanitaire voorzieningen, die waren van een onaanvaardbaar niveau. Het was vreselijk om te zien, 
tegelwerk in zowel de vloeren als de wanden kapot, lekkages, verlichting die niet werkte….Maar ook de 
ramen en kozijnen waren zo slecht dat de wind in de kamers vrij spel had. Daarnaast is er heel wat gras te 
maaien op het terrein. Meer dan 15000 m2 met de hand maaien is niet te doen en regelmatig leverde dat 
een slangenbeet op. Al met al: Heel wat te doen en omdat alleen al in drie grote, oude gebouwen uit de 
jaren vijftig van de vorige eeuw meer dan 150 patiënten verblijven, die niet elders konden geplaatst een 
fikse uitdaging om dan een enorme renovatie uit te voeren. 
Problemen zijn er om op te lossen en die enorme uitdaging is gelukt. Stichting Proplan heeft ervoor gezorgd 
dat er nu een eigen waterbron is en al het sanitair kon worden vervangen. Een verschil van de dag en de 
nacht. Ook is er nu een grote wens vervuld om een eigen grasmaaier te hebben om zo het terrein te 
kunnen onderhouden. We weten zeker dat we nu veel mensen blij en gelukkig hebben kunnen maken.    

                                                           

 

Grote verbeteringen mogelijk geworden voor de chronisch 
psych. patiënten in Hospitaal Modrica in Bosnië. Foto 2 is 
aanleg eigen waterbron. Hoe het was, zie onderin. 
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Project basisschool in Vukosavlje 
 
In 2016, is er een vruchtbare samenwerking tot stand gekomen tussen Stichting Proplan en Verdouw 
Bouwproducten. 
Verdouw Bouwproducten heeft ervoor gekozen om via haar stichting ‘Verdouw gaat verder’ Stichting 
Proplan een jaar lang intensief te ondersteunen. Als gevolg 
hiervan konden in 2016 meerdere en grotere projecten worden 
opgepakt. Verdouw stelde zowel financiële middelen, materialen 
als vakkundige vrijwilligers beschikbaar. 
Als resultaat: complete renovatie van een basisschool in 
Vukosavlje. Ook kwam geld beschikbaar om te voorzien in een 
tweetal huizen waar mensen in zeer schrijnende omstandigheden 
leven. Elk jaar worden we opnieuw geconfronteerd met 
problemen rond huisvesting. Soms ontbreekt die helemaal (zoals 
bij de al genoemde weesbroers), soms is dat wat bestaat van een 
abominabele kwaliteit. Proplan heeft in 2016 de bouw en/of 
herstel van huizen in Tuzla, in Maglaj (beiden in Bosnië) en in Krnjak (Kroatië) mogelijk gemaakt. Vaak kon 
gebruik worden gemaakt van de mankracht en ervaring van Nederlandse vrijwilligers om dergelijke 
projecten van de grond te krijgen en af te ronden.  

Project jesus.net 

In de inleiding gaven we al aan wat onze motivatie is om niet alleen “brood voor de mond”, maar ook 
“brood voor het hart”uit te delen. 
Via het platform Jesus.net  is onder de regionale naam Bogati.net evangelisatiewerk via internet opgestart 
(in 2015) en voortgezet. 
Proplan geeft voornamelijk financiële ondersteuning, het veldwerk wordt door mensen van enkele 
kerkgemeenschappen uit de regio uitgevoerd. 
Een voorbeeld van wat wordt bereikt: 
Binnen een paar uur nadat een item over zelfdoding was opgestart reageerden al 4 mensen die met 
dergelijke plannen rondliepen. Het is duidelijk dat we ons dan gelukkig voelen wanneer er een alternatief 
voor degelijke desastreuze plannen kan worden aangeboden. 

 
Ouderenwerk 
Het werk waar Proplan ooit mee is gestart: ouderen tegemoet 
komen in hun fysieke noden en hun eenzaamheid. Dit heeft 
nog altijd het hart van het bestuur en we zijn blij dat we ook 
op dat terrein in 2016 weer actief mochten zijn. 
Door René Pronk, die zich een aantal jaren geleden in Kroatië 
gevestigd heeft, wordt heel veel werk opgepakt. Hij wordt 
daarbij geassisteerd door een aantal plaatselijke helpers. 

 

     

Na vele jaren in niet meer dan een stal te hebben 
geleefd eindelijk een echt huis. Jongen van 10 is ernstig 
astma en hartpatiënt. Hoe het was, zie onderin.  
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Overige activiteiten 
Naast de genoemde en beschreven projecten zijn er onder de vlag van Proplan nog meer activiteiten 
opgepakt. Het voert echter te ver om die allen in dit jaarverslag uitgebreid aan de orde te stellen. Zo is er 
humanitaire hulp verleend, zijn hulpgoederen overgebracht, schoolkinderen ondersteund,  zendelingen 
geholpen in Mozambique en Swaziland en is ten behoeve van kinderwerk in Suriname financieel geholpen. 

Neem een kijkje op de website om van alle activiteiten op de hoogte te blijven:  www.stichtingproplan.nl.   

2017 
Een korte blik vooruit naar het nu lopende jaar 2017. 
Een al lang bestaande wens om iets te doen voor de weduwen van Srebrenica gaat in 2017 worden 
ingevuld. Waar de overheid/overheden het laten afweten gaat Proplan psychische en sociale hulp bieden 
aan de weduwen in hun eenzaamheid en verdriet. 

Tenslotte 
Als u op één of andere manier hebt bijgedragen aan één of meer van bovenbeschreven projecten: 
nogmaals onze hartelijke dank daarvoor!! 
 
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 wat een enorme hulp is.  

 

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 niet gekozen voor het zogenaamde CBF keurmerk of vergelijkbare keurmerken. De 
kosten die daaraan zijn verbonden zetten wij liever in voor de daadwerkelijke hulpverlening. Op de website 
van de Stichting kunt u hier meer over lezen.   

Onder de algemene kosten zijn begrepen promotie- en advertentiekosten. 
Ook zijn kosten gemaakt voor de inschakeling van een bureau voor fondsenwerving wat voor een aanzienlijke 
toename van de ontvangen giften heeft gezorgd.  
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    Boven: Foto 1 en 2: situatie in het Hospitaal Modrica voor de renovatie. Foto 3 en 4: hoe dit gezin leefde voor de bouw van het nieuwe huis. 

School renovatie  Vukosavlje. Dankzij de hulp van Stichting ‘Verdouw gaat verder’ en enthousiaste vrijwilligers is dit schoolgebouw van top tot 
teen gerenoveerd. Hierboven hoe het was, rechtse foto de dames w.c….. . Hieronder het resultaat van de inzet. 
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Financieel overzicht 2016 

Exploitatierekening 
 

 
€ x 1000 

 
€ x 1000 

  
2016 

 
2015 

Baten 
    Vaste giften (toegezegd) 
 

78 
 

78 

     Bestemmingsgiften 
 

119 
 

41 
Algemene giften 

 
101 

 
45 

Overige baten 
 

10 
 

21 
Rentebaten 

    
  

308   185 

Lasten 
    Ondersteuning: 
    Langlopend en structureel  158 

 
75 

Kortlopend en incidenteel 1 
 

50 
Persoonlijke ondersteuning 2 

 
2 

Evangelisatie etc. 
 

25 
 

15 
Overige ondersteuning 

 
10 

 
12 

  
196 

 
154 

Overige uitgaven 
    Algemene kosten 
 

22 
 

9 

  
218   163 

     Exploitatiesaldo 
 

90   22 
 
Vermogen 
Het vermogen van de stichting bedraagt per 31 december 2016 € 123.000  waarop nog een 
bestedingsverplichting wegens geoormerkte giften rust van € 6.000 (afgeronde bedragen). 
Het gewenste herstel van de vermogenspositie na het financieel zware jaar 2014 is daarmee ruimschoots 
bereikt. 
De hogere algemene kosten zijn deels veroorzaakt door de inschakeling van een bureau voor 
fondsenwerving wat gezien de toename van binnengekomen giften een verantwoorde en verstandige 
uitgave is geweest. 

 

 


