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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 

Op het moment waarop dit wordt geschreven verkeert bijna de gehele wereld in nood.  

Het coronavirus raast om zich heen en vele mensen worden in ziekenhuizen opgenomen, soms op 

intensieve zorg geplaatst en helaas overleven sommige slachtoffers dit niet. 

Het is nog maar enkele weken geleden dat nog nauwelijks iemand van dit coronavirus had gehoord. 

We worden erbij bepaald dat er in weinig tijd heel veel kan veranderen.  

En we worden er bij bepaald dat we als mensen feitelijk maar heel kleine en beperkte wezens zijn. 

Desondanks mogen we nog dankbaar zijn. 

Dankbaar dat we in een land leven met hele goede medische zorg. 

En dat de minister van financiën, zoals hij het zelf zei, diepe zakken heeft; met andere woorden: financieel 

kunnen we een stootje hebben. We zijn een rijk land. 

Voor wie in God gelooft: Hij heeft veel mogelijkheden in de mens gelegd. Psalm 8 zegt zelfs: “Gij (God)hebt 

hem (de mens) bijna goddelijk gemaakt”. Dat geldt dus ook voor knappe medici en onderzoekers. We 

mogen bidden en hopen dat God hen werkelijk inspireert en ideeën geeft  om voor de actuele problemen 

van deze tijd een oplossing te vinden. 

Stichting Proplan heeft zich altijd bekommerd om mensen in nood. 

Ook in Nederland zijn die er, denk bijvoorbeeld aan de voedselbanken, maar alles is relatief. 

In het werkgebied van onze  stichting (zie het kaartje op de eerste pagina) is de armoede vele malen groter, 

werkt de overheid veel minder goed, wordt men soms geconfronteerd met corrupte ambtenaren en zijn 

medische voorzieningen beperkt, in elk geval beperkter. 

En bedenk: ook die landen hebben geen muur bij hun grenzen staan waar het coronavirus wordt 

tegengehouden. Het komt er daar allemaal bij! 

Laten we dus niet door onze eigen zorgen onze kwetsbare medemensen daar (en elders) vergeten. 

In dit jaarverslag willen wij, zoals de benaming al zegt, verslag doen van wat Stichting Proplan in het jaar 

2019 heeft mogen doen. 

Wie het jaarverslag van 2018 heeft gelezen zal begrijpen dat het jaar 2019 vooral in het teken stond van de 

realisatie van een Zorgcentrum in (de buurt van) Srebrenica.  

Waar immers in 2017 een plan ontstond en daaraan in 2018 handen en voeten werd gegeven is in 2019 het 

werk aangevangen. U leest er verderop meer over. 

Vanzelfsprekend is er daardoor aan andere projecten minder aandacht besteed. 

Lopende projecten zijn zoveel als mogelijk voortgezet, nieuwe projecten zijn nauwelijks gestart. 

Bij een kleine organisatie als Stichting Proplan loop je ook snel tegen je (financiële)  

grenzen aan. 
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Naast het al genoemde Zorgcentrumproject geven we hieronder ook nog aandacht aan o.a. project “Hani”, 

schoolkinderen en ander kinderwerk, project “Rastaschool” (Pakistan) en project “Moeders van Sebrenica”.  

Gelukkig hebben vele donateurs, hele grote en ook hele kleine, met elkaar weer een geweldig bedrag bij 

elkaar gebracht van waaruit wij onze activiteiten konden financieren. Heel hartelijk dank als u zich tot die 

groep mag rekenen. 

Ook hartelijk dank als u op een andere manier hebt bijgedragen, bijvoorbeeld door uw tijd in te zetten voor 

onze doelstelling. 

Het is duidelijk: zonder geld en mankracht komt er ook bij Proplan niets van de grond. 

 

Het motto van Stichting Proplan is: ‘1 procent hulp is meer dan 100 procent medelijden’. Door dit te 

bedenken en concreet te maken in een land als Bosnië waar de nood groot is zien we al meer dan 22 jaar 

dat heel veel is bereikt. Voor kinderen die nu wél naar school konden, gezinnen nu eindelijk een dak boven 

hun hoofd hebben, kwetsbare weduwen een luisterend oor hebben en hun tranen mogen drogen. De 

voedselbank jaar in, jaar uit de allerarmsten helpt maar ook omziet naar mensen waar een vader of een 

moeder door ziekte uit het leven is weggerukt en maar moeten zien hoe ze overleven. Dan willen we graag 

tot zegen zijn en daarom gaat onze dank in de eerste plaats uit naar onze Hemelse Vader die het ons 

allemaal mogelijk maakte. Immers, zoals het ons in de bijbel ook wordt voorgehouden: “Zonder Mij kunt gij 

niets doen”. Hem zij de eer! 

 

Maart/april  2019 

Het bestuur van Stichting Proplan 
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Verslag 

Project Zorgcentrum Sebrenica 

Net als in 2018 (voorbereiding en fondsenwerving) heeft ook in 2019 dit project het meeste van onze tijd 

en energie opgeslokt. We schreven dat al in de inleiding. 

Het is tot nu toe het grootste project waar Proplan zich aan heeft verbonden. 

In de loop van 2019 is begonnen met de uitvoering van het project. Hieronder herhalen we een deel uit ons 

vorige jaarverslag om u een inzicht te geven in het plan en in de financiële behoeften die dat met zich 

brengt. Als eerste werd met onze hulp een stuk grond gekocht van 6000 m2 waar dit zorgcentrum op 

gebouwd wordt. Het bouwplan wordt uitgevoerd in nauwe samenwerking met onze partner MFS Emmaüs 

in Bosnië die uiteraard veel meer kennis hebben van alles wat daarvoor komt kijken. 

De plek waar dit zorgcentrum wordt gerealiseerd wordt is vrijwel pal naast het internaat voor kansarme 

jongeren wat eveneens door onze partner gerund wordt en o.a. door Stichting Proplan wordt ondersteund. 

 

Bij het realiseren van dit project staan we voor soms lastige keuzes. In Bosnië zijn kolen en hout volop 

aanwezig. Dit is hier dan ook de voornaamste manier om je huis te verwarmen. Gas kent de bevolking niet 

en elektra komt van 

de grote 

kolencentrales. Voor 

ons is dit belangrijk 

om bij stil te staan: 

kiezen we voor 

vervuiling óf kiezen 

we voor duurzame 

energie? Bijdragen 

aan het milieu is een 

prachtig streven, 
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maar dat heeft helaas ook een prijs. Waar kiezen we dan voor? Is er voldoende kennis aanwezig om gebruik 

te maken van warmtepompen en zonne-energie?  

Samen met deskundigen zijn diverse energie neutrale bedrijven bezocht en dit gaf vertrouwen in de 

mogelijkheden. Door niet te kiezen voor traditionele energiebronnen maar energieneutraal geeft een 

meerprijs van € 475.000,- en is veel geld. Toch is hiervoor gekozen. Daarmee belasten we het milieu minder 

en op de lange termijn realiseren we elk jaar een grote besparing. In acht jaar tijd is de investering 

terugverdiend.  

Omdat de aankoop van de grond en de medische post reeds zijn voldaan is het eindbedrag € 2.067.052,- 

Dit is incl. de techniek  om energie neutraal te kunnen verwarmen en de stroomopwekking. 

Toeklichting op het plan en de bouwkosten  

Gebouwd wordt in fases. Fase 1: aankoop grond en medische post. Deze fase is geheel afgerond. 

Fase 2: de bouw van alle gebouwen die bewoners faciliteren, dus 1-2-3-4-5-8-9 en 10. 

Vervolgens wordt gestart met nummer 7, het appartementencomplex. Als dit klaar is biedt dit plaats aan 38 

bewoners en is fase 2 afgerond wat een bedrag is van € 1.604.113,- Stichting Proplan heeft toegezegd om 

tenminste een bedrag van € 765.000 bij te dragen van deze fase.  

Op dit moment van schrijven is de ruwbouw van alle dienstgebouwen gereed en is door Stichting Proplan 

ruim een 507.000 euro bijeen verzameld. Uit Bosnië komt 350.000 euro. Dit betekent om fase 2 te 

realiseren er met hulp van goede mensen nog een bedrag  van € 747.000,- verzameld moet worden. 

 

Afhankelijk van de fondsenwerving start fase 3, de bouw van 8 bungalows. Hoewel nu al een wachtlijst is 

geld natuurlijk het eerste wat er moet komen.    

Als gezegd, om dit te kunnen realiseren is steun van externe relaties en institutionele donoren hard nodig. 

Het is veel geld maar een dergelijk plan kost hier in Nederland het vierdubbele zo niet meer. 

Bent u aangesproken door dit plan? Op onze website, www.stichtingproplan.nl  is veel Informatie van dit 

unieke project en overweeg dan a.u.b. wat u zou kunnen bijdragen.  

http://www.stichtingproplan.nl/
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Inmiddels vordert de bouw gestaag. De dokterspost is als eerste onderdeel van het project volledig 

klaargekomen en ingericht. Dit gebouw is niet alleen bestemd voor medische zorg aan de toekomstige 

bewoners maar ook voor de gehele lokale bevolking. Op 8 februari 2020 is deze medische post officieel 

geopend en inmiddels komen er van meerdere ziekenhuizen diverse specialisten die gratis hun diensten 

aanbieden. Als alles volgens plan verloopt zal de wervingsactie in Nederland op 26 september 2020 worden 

afgesloten. Houdt u zich alstublieft via onze website op de hoogte van de vorderingen maar ook van de 

financiële stand van zaken, want wij hebben uw hulp nog dringend nodig! 

 Project ‘Liefde voor de Weduwen van Sebrenica’. 

Als sinds de start van onze stichting in 1997 hebben wij ons het lot aangetrokken van de oorlogs-

slachtoffers, met name de Weduwen van 

Srebrenica die op gruwelijke wijze hun mannen 

hebben verloren in de strijd. 

Op andere plaatsen noemen wij hen ook wel de 

“moeders van Srebrenica”, want velen hebben 

niet alleen hun man verloren, maar ook één of 

zelfs meerdere  van hun zonen. De gevolgen zijn 

voor deze vrouwen traumatisch, maar niemand 

keek naar ze om. Proplan heeft toen, in 

samenwerking met haar partner MFS Emmaüs, 

hulp georganiseerd voor deze mensen. Die hulp bestaat o.a. uit  regelmatige bezoeken, afgelegd door 

psychologisch geschoolde mensen, om traumagesprekken te voeren en daarnaast om ook materiële hulp te 

bieden in de vorm van voedselpakketten etc. 

Ook worden onderlinge contacten tussen deze mensen nagestreefd, praten kan zoveel verlichting brengen. 

Gedeelde smart is halve smart. 

Kinderwerk en schoolsponsorplan 

 Waar Stichting Proplan een groot hart heeft voor ouderen in hun zorg heeft zij dat ook voor kinderen. 

Het is immers van het grootste belang dat kinderen onderwijs ontvangen en worden opgeleid om later voor 

zichzelf een boterham te kunnen verdienen en het land mede te kunnen opbouwen en ontwikkelen. 
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Proplan betaalt voor een aantal kinderen opleiding, buitenschoolse opvang, huiswerkbegeleiding, 

vervoerkosten etc. 

De bevolking zelf kan onderwijs nauwelijks bekostigen. Een jaar middelbare school kost ongeveer € 800, dat 

is niet op te brengen als het inkomen € 150 per maand bedraagt. 

Rond de jaarwisseling 2019/2020 waren er 86 kinderen bij het project betrokken, ongeveer 1/3 voor  

basisonderwijs en 2/3 voor hoger onderwijs. 

Waar Proplan (een deel) financiert wordt het werk verricht in samenwerking met MFS Emmaüs.  

Veel kinderen/studenten wonen te ver weg om dagelijks heen en weer te reizen, men gaat in het weekend 

naar huis. Er wordt dus ook gezorgd voor huisvesting. 

Naast onderwijs wordt ook veel aandacht besteed aan maatschappelijke vorming, sportactiviteiten etc. 

 

Project Rastaschool Pakistan 

Ook dit project heeft direct te maken met onze zorg voor (in dit geval 200) kinderen. 

Door deze ondersteuning kan worden voorkomen dat kinderen worden ingezet als kindarbeider en kan hen 

een opleiding worden aangeboden. Proplan ondersteunt gedurende 3 jaar met een jaarlijkse bijdrage van 

ruim € 7.200. Van zowel het werk als de bestedingen wordt regelmatig verslag gedaan. 

 

Project Hani 

Hani is een zwaar gehandicapt, maar zeer intelligent meisje van 10 jaar. 

Haar handicap belette haar feitelijk te kunnen communiceren met de buitenwereld. 

Doordat Proplan een computer heeft gefinancierd waarbij 

de ogen het middel zijn om woorden te vormen op het 

scherm is zij nu in staat wél te communiceren. 

Kunt u zich voorstellen wat een vreugde dat in het leven van 

deze jonge vrouw heeft gebracht? 

 

Project jesus.net 

Stichting Proplan wordt voor haar werk bijzonder geïnspireerd door het evangelie van Jezus Christus. 

Daarom wordt het project jesus.net ondersteund waardoor o.a. de komst van Nick Vujicic mogelijk werd 

naar Bosnië. Nick lijdt aan tetra-amelie, waarbij men 

geboren is zonder armen en benen.  Ondanks deze 

beperking een zeer inspirende persoonlijkheid. Hij gebruikt 

zijn levensverhaal om anderen te inspireren. Daarbij geeft 

hij zijn christelijke getuigenis en wil hij "de hoop van Jezus 

Christus brengen naar mensen over de hele wereld". Het 

werk in Bosnië  wordt gedaan door plaatselijke kerken en 
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hun medewerkers en is met name onder jonge mensen zeer zegenrijk.  

Overige activiteiten 

Naast de genoemde projecten worden door Proplan bouwprojecten gefinancierd en deels ook uitgevoerd. 

Gebouwen die de naam “woonhuis” eigenlijk niet verdienen worden weer in een staat gebracht die bij die 

benaming past. Dank aan alle vrijwilligers daarbij! 

Kleine ondernemers krijgen soms financiële steun bij de opzet van een bedrijfje. 

Roma’s in Servië krijgen ook ondersteuning voor aankoop van brandhout en voedselpakketten. 

Ook worden hulpmaterialen aangeschaft om noodhulp te kunnen bieden aan hen die dat het meest nodig 

hebben. 

Verder ondersteunen we een zendeling die vanuit Zuid-Afrika werkt in Swaziland 

Op een iets kleinere schaal wordt door Proplan ook nog heel veel werk verricht.  

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

gesteund in hun speciale doelen. 

                               

2020 

De meeste van bovengenoemde projecten lopen in 2020 nog door. 

Uit het voorgaande zal duidelijk zijn dat ook in 2020 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!! 
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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: ook een dankzegging waard!!  

 

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 2019 

Exploitatierekening   € x 1000  € x 1000 

  2019  2018 

Baten     
Vaste giften (toegezegd)  69  68 

     
Bestemmingsgiften  240  217 

Algemene giften  50  53 

Overige baten  12  18 

Rentebaten     

  371   356 

Lasten     
Ondersteuning:     
Langlopend en structureel  323  225 

Kortlopend en incidenteel 7  64 

Persoonlijke ondersteuning -  1 

Evangelisatie etc.  10  17 

Overige ondersteuning  4  9 

  344  316 

Overige uitgaven     

Algemene kosten  23  26 

  367   342 

     

Exploitatiesaldo  4   14 

 

Vermogen 

Het vermogen van de stichting bedraagt per 31 december 2019 € 164.000  waarop nog een 

bestedingsverplichting wegens geoormerkte giften rust van € 7.500 (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 Srebrenica is buiten het 

stichtingsvermogen gehouden en rechtstreeks als verplichting in de balans opgenomen. 

 

 

 

 


