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       voor hulp, hoop en toekomst                                                       
                    

UITNODIGING: KOM AAN TAFEL  
VOOR DE ‘MOEDERS VAN SREBRENICA’. 
Welkom op het charity diner voor zakenmensen & ondernemers in een inspirerende omgeving en 

een boeiend thema: "Groei de Baas blijven" met o.a. Edin Mujačić  

 
Beste vriend, vriendin, 
Dit jaar zal er, meer dan gewoonlijk veel aandacht zijn voor het drama wat zich heeft afgespeeld op 11 
juli 1995. Iedereen weet waar het over gaat; de val van Srebrenica. Op 11 juli dit jaar dan precies 25 jaar 
terug. Het is nu vijf jaar terug dat Stichting Proplan het initiatief heeft genomen om via haar Bosnische 
partner MFS Emmaus een aantal van deze moeders in hun eenzame bestaan op te zoeken en hulp, hoop 
en liefde te geven. Voor hen een ongekende weelde na al die jaren te zijn vergeten.  
Maar….. bij het ouder worden neemt de vraag naar zorg toe en helaas niet via thuiszorg kan worden 
gegeven. Daarom is het besluit genomen een zorgcentrum te bouwen, op 16 juli 2019 is de eerste steen 
hiervoor gelegd. In totaal is nodig 2 miljoen euro, een kwart hiervan is binnen en hebben goede hoop dat 
nog dit jaar met hulp van de Bosnische gemeenschap, ondernemers, veel dzemats in en buiten Europa 
(tijdens de ramadan) dit project succesvol gaat lukken. Ook jullie hulp is meer dan welkom.  
Daarom organiseert Stichting Proplan op 4 april 2020 een charity dinner voor iedereen die 
maatschappelijk en / of als ondernemer is betrokken in de samenleving maar bovenal de Moeders een 
warm hart toedragen. De locatie is Restaurant Paviljoen Reeuwijkse Hout, direct aan de A12. Parkeren 
is daar gratis en volop ruimte. 
Op deze fraaie plek wordt u verwend met een heel verrassend diner (meer verklappen we niet) en een 
gezellige muziek. 
Maar ook kunt u luisteren naar Edin Mujagić* die je meeneemt hoe je als ondernemer ervoor zorgt dat 
je klaar bent voor de volgende stap in deze snel veranderende wereld. 
In een inspirerende sessie neemt hij je mee in de manier hoe je duurzaam succesvol kan zijn. Hij gaat 
daarbij in op het stellen van lange termijndoelen, het omgaan met groeipijn en het versnellen van groei. 
 Natuurlijk ook een goede gelegenheid voor ontmoeting en te netwerken. 
In totaal kunnen maximaal 120 gasten vanaf 18.00 uur aanschuiven om deelgenoot te zijn 
van een onvergetelijke avond waarvan de netto opbrengst is voor dit belangrijke project. Overigens, daar 
blijft het niet bij, we hebben nog wel iets in petto als een bijzondere verrassing. 
 
Voor deze gelegenheid mag je zelf bepalen wat je betaalt, maar vertrouwen op tenminste € 100,- per 
stoel. Nu al kan je het gewenste aantal stoelen reserveren door een e-mail te sturen naar 
info@stichtingproplan.nl waarna je alle informatie naar je mailadres krijgt toegestuurd.  
 
Wij,  Amir Jatic, Fako en Willem Pronk, de voorzitter van Stichting Proplan en bedenker van het plan 
maar ook Edin Mujačić weten zeker dat je een geweldige avond gaat beleven zien er naar uit om 
jouw (en eventuele partners) op 4 april te mogen begroeten. 
Graag tot dan. 
Stichting Proplan, Willem Pronk. 

Edin Mujačić 
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Kan je hierbij niet aanwezig zijn? Help dan toch mee met een gift naar NL44INGB000 4350 357 o.v.v. Zorgcentrum. 
 
*Edin Mujagic (41) is een macro-econoom gespecialiseerd, schrijft voor div. (dag)bladen en betrokken in beleidsmatige 
zaken van een aantal financiële instellingen waaronder die van de Nederlandse overheid.   
 
Alles op een rij: 
- Wanneer: 4 april 2020 
- Inloop 17.30 uur 
- Aanvang diner: 18.00 
- Waar: Restaurant Paviljoen Reeuwijkse Hout - Reeuwijksehoutwal 4 - 2811 NW Reeuwijk  
  (25 km vanaf Utrecht) 
- Direct aan de A12, Richting Den Haag, afslag 12,Reeuwijk. Volg de borden Reeuwijkse Hout / Landal Park  
- Parkeren: Gratis en voor de deur 
- Max. aantal deelnemers: 125 
- Aanmelden: uitsluitend via een mail naar info@stichtingproplan.nl en is op volgorde van binnenkomst na 
  ontvangst van betaling. 
- Alle info over het project en deze meeting ook op stichtingproplan.nl 
 

 
 
                                                                                                                                          


