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                                    Voor hulp die wél aankomt 

 Met name Bosnië en beperkt Kroatië en Servië zijn de landen waar 
Stichting Proplan actief is. 
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Inleiding 

“Omzien naar weduwen en wezen in hun druk” wordt in de Bijbel door de apostel Jacobus aangegeven als 

onderdeel van “zuivere en onbevlekte Godsdienst”, ofwel DOEN, het niet bij praten te laten. 

 

Binnen de algemene doelstelling van Stichting Proplan: “hen te helpen, die geen helper hebben” nemen de 

weduwen van Srebrenica al vanaf het begin, maar vooral ook in de jaren die nu achter ons liggen (2017, 

2018) een heel belangrijke plaats in. 

Wat betekent in dit verband “omzien”? 

Proplan vertaalt het met “je het lot aantrekken van”. 

En dat niet alleen door medelijdend toe te kijken, maar door het zoveel mogelijk verlenen van praktische 

hulp. De motivatie en inspiratie van wat Stichting Proplan doet is geen hobbyisme maar komt voort uit de 

Bron, Gods goede nieuws. Dezelfde Jacobus zegt in 2:15-16 (vrij vertaald): “Stel dat iemand gebrek heeft 

aan kleding of voedsel en u zegt tegen hem: ”Gaat heen in vrede, houdt u warm en eet goed”, maar zonder 

hem van het nodige te voorzien, wat heeft dit voor zin?” Daarmee sloeg Jacobus de spijker op de kop! 

Een van de slogans van Stichting Proplan zegt eigenlijk hetzelfde: “1% hulp is meer dan 100% medelijden”. 

 

Wij proberen steeds waar mogelijk mensen met gebrek aan iets wél van het nodige te voorzien. Soms 

brood en kleding, soms huisvesting, soms ook medische en/of psychische zorg. In dit jaarverslag daarvan 

weer wat voorbeelden. 

In 2017 is het plan opgevat tot oprichting van een zorgcentrum in Srebrenica, in de eerste plaats ten 

behoeve van de vele (oorlogs)weduwen, maar in het verlengde daarvan voor de hele bevolking in die 

streek, nu en in de toekomst. In 2018 is de grond gekocht en is begonnen met het reken en tekenwerk. 

In dit jaarverslag komen we hier uitgebreid op terug.   

De wens om op deze manier hulp te verlenen vertaalt zich altijd weer in behoefte aan geldmiddelen. 

Gelukkig hebben we aan het einde van 2018 opnieuw kunnen vaststellen dat er door het jaar heen gulle 

gevers zijn geweest. We waren zowel blij met het “penningske van de weduwe” als met de grote giften van 

sommige beter bedeelden. We konden afsluiten met een positief exploitatiesaldo. 

Voor zover u daarin ook heb bijgedragen zijn we u heel dankbaar! 

Dit jaarverslag is bedoeld om u inzicht te geven in onze activiteiten in het jaar 2018.  

 

Het verlenen van psychische en materiële zorg aan de “Moeders van Srebrenica” was een belangrijk project 

in 2018.  

Ook is veel aandacht en geld besteed aan kinderwerk en humanitaire hulp. 
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Zoals ieder jaar werden weer diverse bouwprojecten opgestart voor  woningbouw en -herstel. 

Ten behoeve van het zorgcentrum Emmaüs   die zorg bieden aan 450 (!!) bewoners en een belangrijke 

partner van ons is werd voorzien in een  eenvoudige garage incl. carwash-installatie en een waterbron. 

 

Het grootste project is geweest de opstart van het project Zorgcentrum Srebrenica.  

Geldmiddelen zijn besteed aan de grondaankoop en aan architectkosten, voldaan uit geoormerkte giften 

voor dit doel. Het meerdere dat voor dit doel is binnengekomen is gereserveerd om in 2019 (en eventueel 

nog daarna) te besteden. 

 

Daarnaast was er nog het vervolg van het project van de Rastaschool in Pakistan. 

Tevens is er ondersteuning geboden aan enkele zending- en evangelisatiedoeleinden. 

 

Op de meeste van deze activiteiten komen wij later in dit verslag uitgebreider terug. 

We sluiten deze inleiding af met nogmaals onze grote dank te uiten aan alle gevers van geld, tijd en 

goederen waarmee wij “weduwen en wezen in hun druk ”  (en gelukkig ook anderen) tot zegen konden zijn. 

  

Tenslotte danken wij ook onze Hemelse Vader die van al onze activiteiten weet, voor zijn rijke zegen daarop 

geschonken. 

 

Mei 2018 

Het bestuur van Stichting Proplan 
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Verslag 

Project Zorgcentrum Srebrenica 

Zoals al aangegeven heeft dit project het afgelopen jaar het meeste energie gekost. Het is tot nu toe het 

grootste project waar Proplan zich aan heeft verbonden. 

Samen met onze partner MFS Emmaus die namens Stichting Proplan het bezoekwerk aan 50 weduwen 

uitvoert (zie het volgende onderwerp in dit verslag) hebben we de koppen bij elkaar gestoken en een plan 

opgesteld waar een zorgcentrum maar ook een dokterspost voor het hele dorp Potocari (Gemeente 

Srebrenica) deel van uitmaken.  

Onze partner runt al een centrum voor kansarme 
kinderen in dit dorp en heeft met onze hulp 
inmiddels een vrijwel direct ernaast gelegen stuk 
grond gekocht van 6000 m2 waar dit zorgcentrum op 
gebouwd kan gaan worden. 
Onze plannen zijn ambitieus, maar ook realistisch en 
toekomstbestendig. Om dit te kunnen realiseren is 
steun van externe relaties en institutionele donoren 
hard nodig. Voor de dokterspost zijn de kosten vanuit 
andere bronnen gedekt, voor de bouw van het 
zorgcentrum zal ruim 1.8 miljoen euro nodig zijn. Dat 
is veel geld maar een dergelijk plan kost hier in 
Nederland het vierdubbele zo niet meer. 
Stichting Proplan heeft toegezegd zich sterk te maken 
om een bedrag van € 750.000 bij te dragen en is in 
2018 met de fondsenwerving begonnen.  
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Gebouwd wordt in fases. Fase 1 is alle fundamenten.  Fase 2 is de bouw van alle gebouwen die bewoners 
faciliteren, dus 1-2-3-4-5-8-9 en 10 
Daarna wordt gestart fase 3, het appartementencomplex, is nr. 7 en daarna en afhankelijk van de 
geldstromen de 8 woningen. Er is nu al een wachtlijst maar geld is natuurlijk het eerste wat er moet komen. 

Leest u ook op onze site het aangrijpende interview dat onze voorzitter had met één van de  weduwen. 

Bent u aangesproken door dit plan? Informeer u dan nader op onze website, www.stichtingproplan.nl  en 

overweeg of u op een of nadere manier hieraan kunt bijdragen. 

Project Weduwen van Srebrenica 

Het is zeker niet onze bedoeling in dit verslag de politieke kant van de oorlogsramp in en om Sebrenica aan 

het einde van de vorige eeuw te belichten. 

Wel is duidelijk dat, hoe je de politieke situatie ook beoordeeld, er na die oorlog door Nederland (en ook 

andere landen) bijzonder weinig (lees: geen) aandacht is geweest voor de vrouwen die achterbleven nadat 

hun mannen en zonen waren omgebracht. 

Stichting Proplan is met hulp van MFS Emmaüs in 2016 gestart om bezoeken te brengen en daarmee hun 

eenzaamheid te doorbreken en psychische hulp te verlenen aan ongeveer 40 à 50 van deze zwaar 

getraumatiseerde vrouwen. Uiteraard zijn er veel meer vrouwen die deze zorg eigenlijk nodig hebben, maar 

helaas reikt onze polsstok niet verder.  

Ook zijn er contact bijeenkomsten met lotgenoten zodat deze ‘moeders’ hun ervaringen en verdriet kunnen 

delen en bepraten.  De voorgenomen bouw van het Zorgcentrum zal dit laatste beter mogelijk maken met 

de daarin ook geplande gemeenschapsruimte. 

 

Project psychiatrisch hospitaal Modrica.  

In 2017 werd voor dit hospitaal een grondige renovatie van douche en toiletgebouwen via onze hulp 

mogelijk. In 2018 is aanvullend geholpen bij de aanschaf en installatie van 

een camerabewakingssysteem.   

Evenals in Nederland gebeuren er soms dingen die voor veel narigheid 

zorgen en met een camerasysteem worden voorkomen. Geholpen werd 

met een 

bedrag van 

8000 euro wat 

2/3 is van de 

totaalkosten.    
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Kinderen en jongeren 

Die hebben altijd een speciale plek in ons hart vooral als het gaat om onderwijs. Aan 33 kansarme jongeren 

in de leeftijd tussen de 10 en 16 jaar geeft Stichting Proplan hulp, hoop en toekomst met financieren van 

onderwijs.  We hielpen ook met 8500 euro in een zeer schrijnend geval van een zwaar verbrand jong ventje 

in de ziektekosten.  

 

Hulp aan ‘Zorginstelling MFS Emmaüs’ 

Het waterbronproject is in 2018 afgerond. In de hete zomers is in dit zorgcentrum met 450 bewoners is het 

waterprobleem opgelost dankzij een enorme waterbron die mede tot stand kwam met hulp van Wilde 

Ganzen. Wij met € 8000,- en Wilde ganzen met 4000,- 

Ook is bijgedragen in de totstandkoming van een garage/carwash ten behoeve van de eigen 

vervoermiddelen van de zorginstelling. 

Verder is nog een kleine bonus gegeven op de aflossing van een in 2016 verstrekte lening als waardering 

voor de steeds correcte nakoming van de contractuele aflossingsbepalingen. 

MFS Emmaüs is een betrouwbare en gewaardeerde partner gebleken in meerdere projecten van Proplan, 

zoals onder anderen de projecten “Weduwen van Sebrenica” en “Zorgcentrum Sebrenica”. 

Project Rastaschool Pakistan 

Het project is opgezet om ondersteuning te bieden aan pogingen om kinderen uit situaties van 

onmenselijke kinderarbeid te houden. 

Door de bijdrage van Stichting Proplan biedt dit onderwijsmogelijkheden voor 200 kinderen, die anders 

zware arbeid zouden moeten verrichten. 

Gevers van geld doen aan ons werk doen dit vanuit de overtuigen dat elke euro terecht komt waarvoor 

gegeven. Daarom is het belangrijk om van de ontvangers van geld verantwoording te ontvangen van de 

door ons verstrekte middelen. Door  cultuurverschillen is dit niet vanzelfsprekend maar tot nu toe is het 

gelukt. De gestructureerde manier van (projectmatig) denken in onze westerse samenleving vraagt van de 

ontvangers een fikse omslag in hun manier van denken en werken. Maar….’adel verplicht’ en blijven we 

benadrukken dat we verslag willen hebben van alles wat we ter plekke mogelijk maken. 

 

Project jesus.net 

Onder het motto “niet bij brood alleen” is enkele jaren geleden besloten tot ondersteuning van een 

internet evangelisatieproject , bekend onder de naam “jesus.net”. 

Gebleken is, dat het werk dat volledig door mensen ter plaatse wordt uitgevoerd, tot een bijzondere zegen 

mag zijn. Ook veel mensen uit de moslimgemeenschap komen hierdoor in contact met het evangelie. 
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Ouderenwerk 

 Niet alleen de weduwen van Sebrenica hebben het zwaar en moeilijk, ook in andere gebieden wonen 

mensen die soms tijden lang van contacten met 

medemensen zijn verstoken. En die ook de 

nodige behoeften hebben aan voedsel, kleding 

en zorg.  Stichting Proplan heeft altijd oog voor 

hen gehad en probeert in hun behoeften zoveel 

als mogelijk te voorzien. 

 

 

 

 

Hulp aan kleine ondernemers 

Door het verstrekken van leningen aan kleine ondernemers worden dezen in staat gesteld tot het doen van 

(beperkte) investeringen om een onderneming op te starten of nieuw lezen in te blazen. Soms zijn deze 

hulpacties succesvol, soms gaat het erg moeizaam. In 1 situatie moest een lening aan imker na drie 

retourbetalingen als oninbaar worden afgeboekt. 

Bouwactiviteiten 

Niet eerder zijn er zoveel bouwprojecten geweest voor de allerarmsten. Vier families werden geholpen. Een 

van de families was de familie Illic in Bijeljina.  Woonde in een karkas van een huis met 1 kamer voor oma 

en opa, hun dochter en echtgenoot met 2 kleine kinderen. Voor hen werd een compleet nieuwe huis 

gerealiseerd. De grond werd mogelijk door de gemeente, de kerk droeg 1000 euro bij en met 15.000 euro 

stond er een compleet huis waarvan de afwerking plaatsvond met een geweldige groep vrijwilligers.  
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Op een kleinere schaal wordt door Proplan ook nog heel veel werk verricht.  

Zo werd weer bijgedragen in de kosten van goederentransporten, werden diverse andere stichtingen 

gesteund in hun speciale doelen en werd geholpen met een rolstoel, voedselpakketten, enz. 

2019 

De meeste van bovengenoemde projecten lopen in 2019 nog door. 

Uit het voorgaande zal duidelijk zijn dat ook in 2019 de uitvoering van de plannen voor het zorgcentrum en 

de zorg voor de weduwen van Srebrenica enkele speerpunten zijn in onze activiteiten. 

Tenslotte 

Als u op welke manier dan ook 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, Moerkapelle 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- wervings- en advertentiekosten. 
Ook zijn kosten gemaakt voor de inschakeling enkele fondsenwervende instellingen 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.                                                                                       
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Financieel overzicht 2018 

Exploitatierekening   € x 1000  € x 1000 

  2018  2017 
Baten     
Vaste giften (toegezegd)  68  68 

     
Bestemmingsgiften  217  140 
Algemene giften  53  71 
Overige baten  18  14 
Rentebaten     

  356   293 

Lasten     
Ondersteuning:     
Langlopend en structureel  225  138 
Kortlopend en incidenteel 64  78 
Persoonlijke ondersteuning 1  4 
Evangelisatie etc.  17  13 
Overige ondersteuning  9  11 

  316  244 
Overige uitgaven     
Algemene kosten  26  27 

  342   271 

     
Exploitatiesaldo  14   22 

 
Vermogen 
Het vermogen van de stichting bedraagt per 31 december 2018 € 160.000  waarop nog een 
bestedingsverplichting wegens geoormerkte giften rust van € 47.500 (afgeronde bedragen). 
 
Het verschil zou als zogenaamd “vrij vermogen” kunnen worden aangemerkt, maar is gezien de gedane 
toezeggingen zeker benodigd om deze te kunnen nakomen. Het bestedingsdoel  is daarmee dus 
aangegeven. 

Het saldo van ontvangen giften voor en betaalde bedragen t.b.v. het Zorgcentrum Sebrenica is buiten het 
stichtingsvermogen gehouden en rechtstreek als verplichting in de balans opgenomen. 

 

 

 

 


