
Vacature vrijwilliger: 
Marketing & 
Communicatie M/V
Hoewel het een moeilijke tijd is kan het 
werk nog redelijk doorgaan. We zien er 
naar uit dat het straks weer (helemaal) 
als voorheen kan gaan.
Vanuit deze positieve insteek zijn wij op 
zoek naar een vrijwilliger die zich met 
overtuiging wil inzetten voor de Marke-
ting en Communicatie van onze stichting 

Wij zoeken iemand die: 
• met zijn/haar talenten en als vrijwil- 
 liger dit werk met overtuiging wil doen
• denkt in resultaten en doelgroepen
• tenminste 10 tot 15 uur per week 
 beschikbaar is
• passie heeft om op te komen voor hen 
 die geen helper hebben
• volledig staat achter de doelstellingen 
 van ons werk, voldoende assertief en 
 communicatief is om het doel van 
 Stichting Proplan aan anderen over te 
 brengen, daarin contacten te leggen  
 om daarmee fondsen te verkrijgen  
• zelfstandig werken juist prettig vindt en 
 de dynamiek van ons werk uitdagend
• taalvaardig is en niet al teveel moeite 
 heeft met Engels

Kortom: Je bent praktisch, onderne-
mend, zelfstandig, creatief, analytisch, 
sociaal ingesteld, je kunt goed schrijven, 
plannen en organiseren. Je streeft naar 
resultaat en voelt je hiervoor verant-
woordelijk. Bent of kent u de persoon die 
we zoeken? Neem dan contact op met 
Willem Pronk via info@stichtingproplan.
nl of bel naar 06 – 249 05 140

Samen met u  
maken we hét verschil!

 
Mooi nieuws! Ondanks dat veel werk in de wereld stil ligt, mag de bouw van het zorgcentrum voor de 
Weduwen van Srebrenica in Bosnië doorgaan. Het project dat straks een enorm verschil gaat maken 

voor de weduwen. Wij zijn er trots op dat we zo’n groot project kunnen realiseren. De werkzaamheden 
gaan hard en daarom is vanzelfsprekend om iedereen die op welke manier dan ook betrokken is 

(geweest) op te hoogte te brengen. Het gaat om een grote variatie aan fondsen, stichtingen en een 
trouwe achterban. In deze eerste nieuwsbrief van 2020 (de vierde update in onze nieuwsvoorziening) 

praten we u graag bij over ons werk in Bosnië. Daarnaast leggen we verantwoording af aan iedereen die 
betrokken is bij de bouw van het zorgcentrum voor de weduwen van Srebrenica. 
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Misschien herinnert u het zich nog wel: in 1995 was een 
eenheid van onze krijgsmacht onder de naam Dutchbat 
namens de VN verantwoordelijk voor de veiligheid van tien-
duizenden vluchtelingen in Srebrenica. Toen het er op aan 
kwam deed de VN niets. De afloop was dramatisch: meer 
dan 8500 mannen vanaf 14 jaar werden omgebracht. Op 11 
juli 2020 is deze ongekende ramp precies 25 jaar geleden. 
Samen met onze partner MFS Emmaus in Bosnië helpen wij 
de weduwen van de omgebrachte mannen, omdat niemand 
anders dat doet. Stichting Proplan voorziet in alle kosten, 
MFS Emmaus doet dit prachtige werk. 

Bij het ouder worden komt er een dag dat er meer zorg no-
dig is, wanneer de zelfredzaamheid afneemt. Een zorgcen-
trum, waar je geen dikke portemonnee voor nodig hebt én 
dicht bij huis, is dan hard nodig. In 2017 hebben wij daarom, 
samen met MFS Emmaus besloten om een zorgcentrum te 
realiseren. Er is veel gerekend en getekend en voorjaar 2018 
hebben we de grond kunnen aankopen. In februari 2020 is 
de medische zorgpost door de dorpsgemeenschap van Po-
tocari (Gemeente Srebrenica) en omgeving in gebruik geno-
men. Op 16 juli 2019 volgde de eerste schep beton voor de 
bouw van het zorgcentrum.

Op de agenda
Mits het coronavirus geen roet in het eten gooit, 
staan de volgende activiteiten op de agenda: 

Klusweek in Bosnië 
Zodra de situatie het toelaat vertrekt een groep vrijwilligers naar Bosnië om mee 
helpen aan de bouw van het zorgcentrum. Ze betalen hun eigen reis en verblijfkos-
ten. Door hun inzet op vrijwillige basis doen zij een bijdrage aan de bouwkosten. 
Daarnaast zorgen zij veelal ook nog een extra bedrag door bij familieleden en ken-
nissen aandacht voor dit project te vragen. 

Sponsor motorreis 1 t/m 11 september
Op 1 september vertrekken 12 motorrijders naar Bosnië. Voor deze prachtige mo-
tortoer zullen zij zich laten sponsoren voor elk willekeurig bedrag. Dit was vorig 
jaar een groot succes en ongetwijfeld zal deze groep ook dit jaar weer een mooi 
resultaat bij elkaar weten te verzamelen tussen de € 6.000,- en € 10.000,-. En 
mogelijk zelfs meer! 

Charity Diner & Benefietconcert
26 september (afgelast)
Graag hadden wij u op deze plek uitgenodigd voor dit concert op 26 september. U heeft 
eerder in de nieuwsbrief kunnen lezen dat het Charity Diner en Benefietconcert ter 
afsluiting van de fondsenwerving voor het zorgcentrum niet door kunnen gaan. Dit 
vanwege de maatregelen in verband met het coronavirus. In 2021 hopen we in een 
feestelijke setting alsnog een cheque te kunnen overhandigen aan onze Bosnische 
partner. Natuurlijk kunt u ook voor die tijd een bijdrage geven voor het zorgcentrum. 

Dat kan via de meegestuurde antwoordkaart of via de QR-code die u op het voor-
blad vindt. Namens de moeders hartelijk dank! 
 

Fondsenwerving 
In april 2018 is Stichting Proplan gestart 
met de fondsenwerving. Dank aan ieder-
een die sindsdien heeft meegeholpen! 
We hopen dat u ons blijft steunen om de 
weduwen en andere kwetsbare ouderen 
niet aan hun eenzame lot over te laten. 
De inzet van vrijwilligers helpt enorm bij 
de bouw en levert mooie besparingen op! 

Ook in 2020 verwachten we weer een 
substantiële bijdrage van Nederlandse 
vrijwilligers. U leest het: we gaan ervoor 
en luiden de bel voor de laatste ronde! 
Hoewel het werk van Stichting Proplan ei-
genlijk op internationaal niveau had moe-
ten gebeuren, om te beginnen bij de VN, 
hopen we dat u ons nog één keer met een 
financiële bijdrage wilt helpen bij de rea-
lisatie van dit zorgcentrum. We zijn geen 
Rupsje Nooitgenoeg, maar samen met u 
kunnen we écht een verschil maken! 

Even voorstellen: Rob Kerver
Mijn naam is Rob Kerver, ik woon al heel wat jaren in Drunen en 
ben 73 jaren jong. Na een flink aantal jaren in de IT sector te hebben 
gewerkt, werd mij de mogelijkheid geboden om op mijn 57e bij het 
bedrijf te vertrekken. Het opstarten en begeleiden van projecten was 
mijn werk en na het loslaten van mijn baan heb ik om mij heen geke-
ken wat ik zou kunnen betekenen bij een goede doelen organisatie. 
Die werd gevonden in Tilburg bij een stichting die vanaf de begin 
jaren 90 zich inzette in voormalig Joegoslavië met name in Bosnië. 

In die periode was er bij een aantal projecten een goede samenwerking met Willem 
Pronk van Stichting Proplan. Ik heb gemerkt dat Willem hield van korte lijnen en resul-
taatgericht werken. Steeds de focus op het doel van Stichting Proplan: help die geen 
helper hebben. Toen deze stichting in Tilburg ophield te bestaan werd mij gevraagd 
om de projecten in Bosnië te coördineren en met Bosnië steeds te communiceren. 
Inmiddels mag ik dit ook weer ruim 10 jaar doen en met veel plezier.

Bij een groot project, zoals de bouw van het zorgcentrum, is communicatie een onder-
werp wat keer op keer veel aandacht vraagt. Dat heeft alles te maken met de manier 
van bouwen. Die is te vergelijken met hoe dit in Nederland ging in de jaren 60. Juist 
door het energie neutrale karakter is een enorme sprong voorwaarts gemaakt en zo-
als we hier zeggen: daarvoor is heel wat water door de rivier gegaan, zo zeggen we dit 
daar ook, niets gaat vanzelf. Inmiddels zijn in de gebouwen die straks dienstbaar zijn 
aan het wooncomplex (wasserij, restaurant, keuken, etc.), de verwarming, de ramen 
en de kozijnen aangebracht en zien we een prachtig resultaat van onze gesprekken. De 
bewoners zullen straks komen te wonen in comfortabele, energie neutrale woningen.

Kortom, ik ben blij dat ik hier als vrijwilliger mijn steentje aan kan bijdragen. Naast 
de contacten in Bosnië is het uiteraard ook belangrijk om hier in Nederland dit project 
goed te begeleiden. Hoewel het een groot project is, slagen we er steeds in om ieder 
vanuit zijn eigen vakgebied regelmatig met elkaar in contact te zijn, om dit project 
uiteindelijk ook succesvol af te ronden. Het is dan mooi om, met een voorbeeld, de 
goede samenwerking te ervaren met de vrijwilliger prof. ir. Jouke Post die vanuit zijn 
deskundigheid de bouw vanuit Nederland begeleidt, wat echt een meerwaarde geeft, 
ook aan mijn werk.

Terugblik: 
Waarom een zorgcentrum voor de weduwen van Srebrenica?



Op deze foto ziet u vier panden: de medische zorgpost (1), het restaurant (3), daarachter de ziekenzaal (4) en de wasruimte (5). Op dit 
moment legt de aannemer de vloerverwarming in het restaurant. De portiersloge, de ketelruimte en het mortuarium (niet zichtbaar op 
de foto) zijn reeds aan de buitenzijde geïsoleerd en gestukadoord. Allemaal mogelijk dankzij uw bijdrage! 

En zo wordt het resultaat! Dankzij 
uw hulp krijgen 38 weduwen een 
waardige oude dag met hulp en 
liefde. Links ziet u de appartemen-
ten en rechts het restaurant met 
daarboven het kantoor. 

VOORTGANG VAN DE BOUW DE BOUW IN BEELD
1

2

3

4

5

7

8

9

10
6

6

6

6

6
6

6
6

De afwerking van het restaurant (3) 
is begonnen! 

De aanleg van de vloerverwarming.Begin april zijn we gestart met de bouw van 
het duurzame appartementencomplex (7) 
voor de 38 bewoners. 

De ruwbouw van het restaurant met kantoor (3), de verpleegafdeling (4), wasserij (5), technisch ruimte (9) en het 
mortuarium (10) zijn klaar. De medische zorgpost (1) is zelfs al opgeleverd. Op 30 maart is de bouw van het appartemen-
tencomplex van start gegaan. Doelstelling is dat de opening medio 2021 gaat plaatsvinden. Op de volgende foto’s 
uit maart ziet u de status van de bouw.

 • Fase 1 
De aankoop van de grond en de bouw van een huisartsenpost an-
nex polikliniek (1). Deze fase is inmiddels afgerond.

 
• Fase 2 
De bouw van het appartementencomplex (7) en alle gebouwen die 
nodig zijn om zorg te kunnen leveren (2, 3, 4, 5, 9 en 10). Aan-
vankelijk werden de kosten begroot op € 1.100.000. De keuze 
om het zorgcentrum energie neutraal te maken heeft zijn prijs 
(€ 400.000,- meer). Daarnaast zijn wereldwijd de kosten van de 
bouwmaterialen fors gestegen, zo ook in Bosnië. Om fase 2 in zijn 
geheel te realiseren is € 1.604.113 nodig. Stichting Proplan heeft 
inmiddels € 510.000 ingezameld, waarvan € 400.000 is overge-

maakt aan Bosnië ten behoeve van de bouw. Onze partner zal 
in € 500.000 gaan voorzien. We hebben dit project ingediend bij 
Wilde Ganzen voor een bijdrage in de duurzaamheidskosten. Als 
Stichting Proplan € 200.000 aanlevert, dan vult Wilde Ganzen dit 
bedrag aan tot € 300.000 ten behoeve van het energie neutraal 
maken van dit bouwproject. Goed nieuws: onlangs is deze aan-
vraag goedgekeurd.

 
• Fase 3 
Betreft de bouw van de acht bungalows en wordt opgestart na vol-
ledige realisering van fase 2 (en bij voldoende financiën). De kos-
ten per bungalow bedragen € 58.000,- (all-in). Hiervoor zoeken 
wij op dit moment sponsoren. 

Voor de oorlog was Srebrenica een wereldbe-
roemde trekpleister en een luxe kuuroord. Van-
daag de dag staan de kapot geschoten hotels als 
trieste skeletten omhoog, herinnerend aan de 
rampspoed tussen 1991 en 1995. Met de bouw 
van het zorgcentrum wordt weer hoop gegeven 
en dit heeft daarom enorme impact op de toe-
komst van deze gemeente.

In het hele bouwplan van het zorgcentrum staat 
duurzaamheid centraal. Daarmee lopen we voor 
op de regelgeving in Bosnië en zal het zorgcen-
trum als voorbeeld dienen hoe je op een duur-
zame manier elektriciteit en warmte kan ver-
krijgen. In vrijwel het hele land wordt bijna elk 
huis en bedrijf verwarmd met bruinkool of hout. 
Dit zorgt voor de uitstoot van de schadelijke stof 
Co2. Warmte voor het zorgcentrum komt straks 

via warmtepompen uit de grond. Uit twee borin-
gen op 60 meter diepte bleek dat er water aan-
wezig is. Daar waren we erg blij mee! Elektri-
citeit wordt opgewekt door de zonnepanelen die 
op het dak van het appartementencomplex wor-
den geplaatst. Hoogwaardige isolatie bleek voor 
de Bosnische aannemer een moeilijk punt, om-
dat de aanschaf van de gewenste dikte drie keer 
duurder is dan wat men daar gewend is. Maar 
met hulp van prof. ir. Jouke Post (vrijwillige ar-
chitect) en Roelof Lier (installateur in Stolwijk) is 
de aanschaf toch gelukt. Na ongeveer acht jaar 
verdienen we deze kosten terug en besparen we 
fiks op de energierekening. Duurzaam bouwen 
betekent ook dat alle materialen in het land zelf 
worden aangekocht. Dus geen onnodige trans-
porten en last but not least: het komt daarmee 
ook de lokale economie beslist ten goede.

Financieel overzicht 
bouw zorgcentrum voor de Weduwen van Srebrenica
Om het zorgcentrum te kunnen realiseren, werkt Stichting Proplan gefaseerd:

Duurzaamheid staat centraal!

1. Huisartsenpost annex polikliniek,    2. Receptie /portiersloge,    3. Restaurant + kantoren,    4. Verpleegafdeling
5. Wasruimte + magazijn,   6. Woningen 8 stuks (Fase 3),   7. Appartementen,   8. Recreatie,   9. Mortuarium,   10. Installatieruimte


