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Reis juli 2020 – terug- en vooruitblik Stichting ProPlan 

 

Een terug en vooruitblik van mijn reis naar Bosnië dit jaar. Ik ben van vrijdagmiddag 10 juli tot donderdag 17 
juli in Bosnië geweest. Vrijdagochtend ben ik weer vertrokken en zaterdag ben ik weer aangekomen, thuis 
in Nederland. Door de huidige situatie omtrent corona, heb ik met behulp van de ambassade een 
coronatest gedaan in Zagreb zodat het mogelijk was om naar BiH te reizen. Daarnaast had ik een 
uitnodiging van MFS Emmaus ontvangen. Met plezier deel ik wat van mijn verhalen, die ik eerder op 
Facebook heb gedeeld.  

 

 
Status appartementencomplex per 20-07-2020 

 

 

 

 

https://www.google.nl/url?sa=i&url=https://www.pifworld.com/nonprofits/X5oscb8kAjQ/stichting-proplan/about&psig=AOvVaw0sNd_KLBPhMut0Yz6ma4ux&ust=1596028582661000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJCPqfeD8OoCFQAAAAAdAAAAABAE
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Velen van jullie weten dat onze zoon, samen met zijn vrouw en hun zoontje van 7 in Kroatië 

wonen. Tijdens de oorlog bracht ik samen met mijn zoon en enkele vrijwilligers al kinderpakketjes 

daar naar toe. Na de oorlog is er via Stichting Proplan heel veel humanitair werk aldaar gedaan. 

Uiteindelijk is dit gezinnetje in 2014 daar naar toe verhuisd en doet vergelijkbaar werk onder de 

ouderen in de Krajina. Met plezier bij hun een bezoekje gebracht en kon ik ook in Zagreb de 

noodzakelijke Covid 19 test doen om 10 juli Bosnië in te kunnen komen. 

Dankzij de noodzakelijke documenten was de grenspassage vlekkeloos en arriveerde in de middag bij 

Emmaus in Potocari wat 10 km voor Srebrenica ligt en 10 minuten lopen van de grote begraafplaats 

en het memorial center waar morgen, 11 juli de herdenking zal plaatsvinden van de inname van 

Srebrenica dan precies 25 jaar terug.  

 

De herdenking. 

Op weg daar naar toe valt mij op dat niets aanwezig is wat met een herdenking heeft te maken. Het 

lijkt wel een braderie. Overal kraampjes waar eten en drinken kan worden gekocht en wat dies meer 

zij. Ook om de 20 meter politie met mondkapjes. Toegang alleen met een speciale pas en werd ik op 

temperatuur getest, HEEL GOED! Veel mensen uit de politiek, ambassadeurs en ik denk plm 800 

overige aanwezigen. Het was een waardige herdenking, incl. koorzang, een Islamitische gebedsdienst 

waarbij aan het eind 7 kisten werden binnen gedragen met de botten van 7 omgebrachte mannen 

om aldaar te worden bijgezet. Op meer plekken in de wereld waren herdenkingen o.a. ook in Den 

Haag. Begrepen dat daar komend jaar een monument zal komen als gedenkplaats.   

     
 

Op zondag bezoek ik de kleine kerkgemeenschap in Tuzla waar sinds een jaar de fam. Ligtendonk 

ondersteuning aan geeft en mogelijk gemaakt via de GZB. Als ik vertel ook die dag jarig te zijn word ik 

toegezongen en na de dienst en de koffie wordt ik uitgenodigd voor de lunch bij de fam. Ligtendonk.  

Om 3 uur in de middag een afspraak bij Denis Siocic om mee te rijden naar Konjic, wat 175 km verder 

is van Tuzla. Daar heb ik een afspraak met de voorzitster van een 

vrouwenvereniging die mee wil helpen om te sparen als vereniging 

voor het zorgcentrum in aanbouw. Ook een andere voorzitster is 

aanwezig uit de buurt van Srebrenica. Ze zijn enthousiast en bij het 

afscheid beloven ze ook andere verenigingen enthousiast te maken 

voor dit belangrijke project. Laat geworden wordt in Konjic overnacht 

om de andere dag in Zivnice mijn reisgenoot en tolk Denis thuis af te 

zetten. Jarenlang hebben de ouders van Denis in Nederland gewoond 

en dat maakt de communicatie erg prettig. Leg de moeder van Denis 

uit dat ik van een mevrouw uit de buurt weet dat haar de ergste 

dingen zijn overkomen in de oorlog, gemarteld, verkracht en erger. 

Heeft recht op schadevergoeding is ook toegekend maar krijgt het Help die geen helper hebben 
zoals Baherija 
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niet, ergo, ze moet de proceskosten betalen. Alles in mij stuitert dan. Ik beheers de taal niet en…. er 

wordt veel beter en directer gesproken als een vrouw met een vrouw gaat communiceren over dit 

gevoelige onderwerp. Zo gezegd, zo gedaan. Het eindresultaat is dat, na overleg met de organisatie 

Vive Zene uit Tuzla er een begin gaat worden gemaakt om een oorlogs(slachtoffer)uitkering te krijgen 

die een stuk meer is dan de € 25,- per maand nu voor Baherija. 

14 juli 2020 - Tijd voor een update… 

Het gaat goed met mij, ik reis veel maar ben 
vooral voorzichtig in verband met corona.  
Vandaag was het een indrukwekkende dag met 
bezoeken aan ongekend arme families. Om een 
voorbeeld te geven en een impressie van één 
van de zes families, die ik heb bezocht: 
In de buurt van Lukavac is eerst door de 
waternoodsramp in 2014 het gezin hun huis 
kwijt geraakt. Drie jaar na deze ramp, is moeder 
overleden. De vader moet verder met 3 
kinderen. Zij ‘zwerven’ van het ene naar het 
andere huis en komen in 2017 in een 
vluchtelingenwoning terecht. De 

benedenverdieping van de woning wordt aan hen ter beschikking gesteld. Vader heeft alleen wat los 
werk, daarnaast leeft het gezin de voornamelijk van een kinderbijslag. Net zo als in Nederland, 
hebben kinderen in Bosnië tegenwoordig ook digitaal les, maar hoe kom je als een arm gezin aan een 
laptop om toch mee te komen in de educatie? Dankzij onze veldwerker, die 24 uur per dag oog- en 
hart heeft voor gezinnen in de knel en in moeilijke situaties, praten we niet over hoe erg we dit 
vinden, maar zoeken we naar een oplossing. Naast een nieuwe laptop, was een nieuw fornuis ook 
noodzakelijk, dit heeft naast een fornuis ook een functie als kachel. Maandelijks ontvangt dit gezin 
ook een voedselpakket, in februari hebben zij bijvoorbeeld pootaardappelen gekregen, die werden al 
trots getoond aan ons.  
Van binnen resoneert er een lied: ‘Maak ons tot licht voor de volken…...’ 

    

  

                                      De ooit door Nederland gebouwde woningen voor vluchtelingen 
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15 juli 2020 - Mooie, volle en zonnige dag in Bosnië.  

Bij aankomst bij de bouw van het Zorgcentrum in Potocari, trof ik jongeren aan uit Bosnië, die als 
vrijwilligers aan het werk waren, ontzettend mooi om dit te zien! Tijdens de bouwvergadering, werd 
duidelijk dat als er geen nieuwe corona golf komt, dat we op 1 juli 2021, mogelijk de eerste weduwen 
kunnen verwelkomen.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

     
                                   
 
Het voorstel was ook om een bezoek te brengen aan moeder, Akka Omerovic. Zij woont kilometers buiten 
Bratunac en heeft een flinke frambozentuin. In de frambozentuin zijn een aantal vrijwilligers bezig om de 
oogst te plukken. Frambozen, naar mijn mening, de lekkerste vruchten die er zijn. 
Dat bezoek zal ik niet snel vergeten, ik heb er 
van genoten, zo lekker vindt je ze niet gauw. 
De vraag kwam, of wij konden helpen met een 
waterpomp. Voor weduwen hebben wij een 
groot hart, dat komt dus wel goed. (Inmiddels 
geregeld en in gebruik) 
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Bij de Emmaus organisatie hoef je daarnaast niet op een houtje te bijten, wat betreft het eten. De kok kan 
gerust bij een restaurant gaan werken en zal ook snel een Michelin ster hebben. Die kan er wat van. Nu 
vermoed ik dat meneer de kok zelf ook graag eerst proeft voor hij wat klaarmaakt, hopen dat hij nog lang 
DE kok blijft daar. Zoiets noemen ze dan ook wel een lunch… 
 

          
 
 

 
We gingen nadien ook op bezoek bij een tweetal families met opgroeiende 
kinderen. De weg ernaar toe; geen asfalt, uitsluitend keien, hellingen van 
zeker 20 procent. Ik vroeg mij af, wie kan hier nou wonen, ik ben niet bang 
aangelegd en ik rijd een Subaru 4 wheel drive, maar ben er toch over na 
gaan denken. In totaal wonen er 3 families, 2 van deze families ontvangen 
hulp om de kinderen naar school te kunnen brengen. De ouders van deze 
kinderen zijn zelf een paar jaar naar school geweest, maar de grootouders 
nooit. Naar school gaan betekend voor de allerarmsten alles; toekomst of 
geen toekomst. Daarom zorgen wij dus in de coronatijd voor laptops, ook 
omdat in Bosnië, online lessen worden gegeven. Uiteraard zorgen we ook 
voor winterkleding en schoenen.  
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Deze dag sloot ik af bij familie Catic in Tuzla. Hun dochtertje Hana is zwaar gehandicapt geboren, zij is 
verstandelijk heel slim maar fysiek heel beperkt. Zij kan door de gegeven laptop door Proplan, met 
haar ogen, woorden vormen en daarmee kan zij zich ontwikkelen. Een prachtig meisje van 12 jaar, 
mijn parel! ‘Hoe komt het toch, dat God mij zo geboren heeft doen worden?’ vraagt zij zich af. Een 
diepe vraag, ik heb haar gezegend en aangegeven dat ik graag weer een keertje op bezoek ga komen.  
 

 

 Hana (rechts) en haarjongere zusje. 

 

 

16 juli 2020 – De laatste dag alweer in Bosnië 
 
De laatste dag weer in Bosnië. Ook deze dag is een bijzondere dag, waar de missie van Proplan tot 
uiting komt; help, die geen helper hebben. Vandaag werd eerst Proplan geholpen! Op uitnodiging 
van een vrouwenvereniging werden wij; veldwerker Rasim en ik, rond 10.00 uur verwacht in 
Skahovica. Wat een welkom! Ik werd er verlegen van… ook deze vrouwenvereniging had gespaard in 
Proplan spaarpotjes voor de weduwen van Srebrenica. In totaal waren er zes dames van meerdere 
verenigingen, die aldaar de spaarpotjes hadden heen gebracht. Dat vrouwen aan de gang zijn gegaan 
in Bosnië, is echt een wonder, want zoals het gezegd luidt:  



7 
 

‘Vertrouwen is goed, controle is beter.’ Het vertrouwen in geld geven in Bosnië, is wel tot het 
nulpunt gedaald.  
 
Dankzij Fako Dzgial uit Arnhem, zijn zij toch aan de gang gegaan, en hoe! Nadat we hebben verteld 
over Proplan, over wie Rasim is en wat mijn motivatie is als volgeling van Jezus en dat we daarnaast 
al meer dan 20 jaar hier een lampje zijn, werd het enthousiasme alleen maar groter. De voorzitter 
van Skahovica is zeker 25 cm groter dan ik en wilde mij op de foto, ik ben maar gauw op de stoel 
gaan staan en toen waren de rollen omgedraaid… De opbrengst in Bosnische marken is; 1.030,92, dit 
is in euro’s: 527,10. De spaarpotjes waren feestelijk verpakt, incl. een fraaie satijnen strik.  

   
 
 
 

 
                                                                                            Vrouwenvereniging ‘Izvor’ wat staat voor ‘bron’. 
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Vervolgens zijn wij dwars door de bergen naar Suada in Brcko gereden. Suada is een weduwe en 
heeft MS, wij helpen haar al heel wat jaren. Haar man kwam om het leven door een val van het dak 
en zij bleef achter met twee opgroeiende kinderen. Nu moest er hulp komen voor haar dochter, zij is 
de beste van haar school en wil graag naar de universiteit maar heeft hier geen geld voor, niet voor 
een laptop en ook niet voor het inschrijfgeld en alle andere 
benodigdheden. Als je geen vader meer hebt, dan is het 
dubbel zo zwaar. Met wat vaderlijke woorden, heb ik 
uitgelegd dat er veel op haar gaat afkomen en dat Stichting 
Proplan gaat zorgen dat alles in orde gaat komen.  
Zonder geld kan je niet helpen……wat mooi dat er mensen 
zijn in Nederland, die heel trouw elke maand een bijdrage 
leveren met 20, 25 of soms 50 euro per maand op 
NL44INGB0004350357 van Stichting Proplan. 
 
Een idee voor u of iets te vieren? Vraag dan een spaarpotje aan! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           Overhandiging geld voor aankoop laptop 

Ze was 10 tijdens de eerste ontmoeting. Nu 18 en straks naar de 
universiteit. Wat geweldig om haar toekomst te geven. 

Een trotse moeder die haar dochter nu los moet 
laten. Zelf al jaren M.S.  
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Terug naar Nederland 
 
Op de terugweg naar huis voorgenomen om bij een mij bekend hotel in de buurt van ULM te 
overnachten. Dan zit er dik 950 km op en zag het glas bier al voor mij staan. Iedereen die op weg is 
door Duitsland weet van de 'Baustelle'. En ja hoor, precies bij de afslag het geval en dus geen 
overnachting aldaar. Nu ben ik niet iemand die dan voor 1 gat te vangen is en op de navigatie 
gezocht naar het dichtstbijzijnde hotel. Dat was de 1e afslag en dan 15 km verderop. 
De afslag is echter alleen voor Zielverkehr, ofwel, bedoeld voor bestemmingsverkeer. Ik vond dat dit 
moest kunnen. Niet 15 km verder, maar al gauw was er een klein dorpje met jawel, een heus 
Gasthaus annex pizzeria (met bier!) 
Je bestelt je eten, drinkt er wat bij en liep nadien even een rondje in het uitgestorven dorpje waar ik 
zomaar heel onverwacht logeer vannacht.  
 
In het Duits lees ik de missie van Proplan bij de kerk: 
Nicht herren, Über euren glauben sonder helfer zu euren freude,.  
Vrij vertaald: niet deftige mannen maar de gelovigen zonder helper zullen onze vreugde zijn. 
 
De puzzelstukjes vallen weer in elkaar vandaag. 
 

  
 
Nu ik het toch over bestemmingsverkeer heb, in de auto luister ik graag o.a. naar goede christelijke 
muziek. Dat kan van alles zijn en soms ook de 'gouwe oude' zoals: 'Ben reizend naar die stad, waar 
Christus zelf het licht zal zijn. Het refrein is dan: 'Geen smart meer daar omhoog, God zelf wist daar 
de tranen droog.... Wat een zegen als je mensen dat perspectief mag aanreiken en hiermee ook mag 
troosten. 
 
Aangesproken? Uw hulp is meer dan welkom op NL 44INGB0004350357. Ter info: Bij Stichting 
Proplan worden nooit de reis en verblijfkosten vergoed, uw euro komt dus altijd aan!   


