Nieuw dak

Stichting Proplan hielp in oktober mee met € 2.000,- aan het dak van
dit huis om in een hopeloze situatie hulp, hoop en liefde aan te reiken.

Hulp aan jonge gezinnen met een huis
Twee jonge gezinnen, beide met een groot woning probleem.
Och, beide zijn met weinig tevreden maar hun leven lijkt uitzichtloos. De familie Kalajevac woont in een woning zonder dak. Er
ligt iets van een afgesmeerde vloer bovenop die weer is afgedekt
met zeilen en plastic. In de enige kamer van het huis staan veel
emmers want het regent als we binnenkomen. Ze hebben twee
jongens Enis van 11 en Irnis van 6 jaar. De oudste is geboren met
een niet volgroeid been wat uiteindelijk heeft geleid tot een amputatie, hij heeft met hulp van een stichting een prothese gekregen.
De vader probeert als tegelzetter de kost te verdienen. De moeder
verdient wat bij door te werken als schoonmaakster. Maar een echt
dak op je huis compleet met de dakgoten incl. arbeid kost al gauw
€ 10.000,- tot € 12.500,-. Onmogelijk en dus blijven de emmers staan
in de kamer. Buiten geven we beide broertjes een rugtas vol met presentjes en schoolspulletjes. Het lijkt wel sinterklaas voor ze. Dolblij
zijn ze ermee. Gelukkig kunnen we hun vader en moeder verrassen
met wat kleding en schoenen. Dan hen succes wensen….. of helpen?
De tweede familie is fam. Ahmetovic. Al glibberend rijden we er naar
toe in de bergen rondom Srebrenica, de afgrond grijnst ons wel heel
gemeen toe op een paadje waarbij we onszelf afvragen, hoe straks
te keren om terug te gaan? Ze huren een akelig klein kamertje waar

ze wonen met hun tweeling van net twee jaar. Hun kachel is kapot en
ze zitten met dekens over zich heen zichzelf wat warm te houden. Is
hier toekomst voor een gezin dat via een geitenpaadje is te bereiken?
We horen dat ze van een overleden familielid een piepklein huisje
hebben geërfd vlakbij de plek waar het zorgcentrum komt. Door
daar een stuk aan te bouwen zou het een prima plek zijn voor hen.
Ook hier geven we de kinderen wat leuk speelgoed en regelen gelijk
de aankoop van een kachel. Aan bouwmateriaal voor het huis is nodig € 6.000,- Met hulp van familie zou hij zelf de bouw kunnen doen.

OOK HIER, HEN SUCCES WENSEN, OF HELPEN?
Die vraag stellen we onszelf steeds weer. Ook wij kunnen een euro
maar één keer uitgeven. Toch doen we het, want we zien de acute
nood. In 14 dagen tijd werd bij fam. Kalajevac een dak gemaakt.
Kosten € 8.500,- door zelf werkzaamheid.
Ook de aanbouw bij fam. Ahmetovic is gerealiseerd. Onze partner
Emmaus deed mee met de helft. Onze kosten € 3.000,Tevens werd meegeholpen met € 5.000,- bij de bouw van een huis
in Servië in de Sandzak regio. In de stad Konjic hielpen we mee met
€ 1.000,- in een onhoudbare woonsituatie.

Hulp voor scholieren en studenten

Investeren in jonge mensen is de beste investering die je kan doen.
Voor de allerarmste gezinnen die Stichting Proplan helpt (vaak
i.c.m. een voedseltas) was het virus niet alleen een aanslag op hun
gezondheid maar ook op het weinige in hun portemonnee toen het
onderwijs digitaal ging. Van € 25,- in de week kun je geen gebruikte laptop kopen. Via onze ‘eigen’ recyclingafdeling op De Baanderij
werden 4 laptops aangeleverd en 6 werden er gekocht à € 200,- per
stuk. Jaarlijks helpen we 13 scholieren zodat ze niet bij voorbaat
al geen toekomst hebben. We zorgen voor een buskaart, boeken
en de kosten van de school. Totaal € 8.500,- Ook gaan 2 studenten naar de universiteit in Tuzla, beiden studeren medicijnen dat is
€ 1.000,- per student. Bij alles geldt: is die hulp er niet, dan is de
studie niet mogelijk.

‘Het lijkt onmogelijk totdat het is gedaan.’

Een bedrijf die niet met name genoemd wil worden.
Hielp met 850 m2 nieuwe PVC vloerbedekking, plus de lijm. Waarde € 30.000,-

Dit deed Stichting Proplan met uw geld in 2020:

Megamix (Dochterbedrijf van de Goudse Betonmortel Centrale) leverde 8 pallets met egaline. Waarde € 6.000,De directie van Delmo uit Gouda deed zijn best met het benaderen van fondsen wat ook weer bijdroeg.
Asscheman uit Waddinxveen reed ook dit jaar weer een truck vol hulpgoederen naar Bosnië. Waarde € 2.200,Top Systems uit Bodegraven, actief in de markt van zonnepanelen, verraste ons met een mooie donatie.
Bij De Baanderij is Stichting Proplan kosteloos gehuisvest. Dit is niet in geld uit te drukken.

Als er iets belangrijk is in Bosnië dan is het bruggen slaan naar de
drie verschillende entiteiten. De oorlog is voorbij maar de wonden ervan, het ontkennen van de genocide, het lijden door de martelingen en
verkrachtingen, die pijn is bij velen nog aanwezig. Daar kan je wel aan
werken en heeft ook zeker betekenis. Maar de verandering die God
mogelijk maakt door de invloed van Zijn geest in een mensenleven
werkt iets uit wat voor een echte brug gaat zorgen. Eigenlijk door de
ogen van God naar de ander kijken. Daarom is vijf jaar terug gestart
met een boodschap waar we ooit zelf het initiatief voor hebben genomen, het goede nieuws delen van Gods liefde voor Bosniërs wat op
elke plek bekeken kan worden via internet. Onder de naam bogiti.net
mag dit inmiddels ruim vijf jaar plaatsvinden door een lokaal team
vanuit Mostar. Deze site ziet kans om mensen echt aan te spreken.

De missie van Bogiti.net is om de boodschap en wijsheid van
Jezus Christus over te brengen aan alle mensen en naties in Bosnië
en Herzegovina. Bogiti.net maakt deel uit van het Jesus.net-netwerk,
dat wordt beheerd door de Focus Association. Focus is een humanitaire organisatie in Bosnië en Herzegovina die werkt met jongeren
en studenten, seminars, verschillende evenementen en programma’s
organiseert die jongeren vooruit helpen op academisch, sociaal en
spiritueel niveau.
Focus gelooft dat (juist) alle jongeren een positieve invloed kunnen
hebben in de samenleving als ze deel uitmaken van een gemeenschap die hen uitdaagt om te groeien en te veranderen. Stichting
Proplan hielp in 2020 Bogiti.net met vijftig procent van hun operationele kosten, te weten € 6.800,-

In Sarajevo is er voor kinderen en jongeren met een (forse) mentale
beperking de Ssiro school. Op deze school krijgen de leerlingen hun
ontbijt en lunch waar de school zelf in moet voorzien. Mede door
Covid 19 komt er geen geld binnen en werden elke dag de
maaltijden kleiner en weer kleiner, totdat….. Dan maar 85 kinderen
laten verhongeren? Samen met onze partner Emmaus werd voor
5 maanden eten geleverd.

NELSON MANDELA ZEI OOIT:

We zijn trots op deze bedrijven die Stichting Proplan een warm hart toedragen.

Bogiti.net

85 kinderen laten verhongeren?

Waterpomp

Of Proplan wilde komen kijken naar een
grote tuin vol met frambozenplanten en
bessen. Dit bleek een prachtige gift te
zijn van een Oostenrijkse hulporganisatie aan één van de weduwen van Srebrenica. Maar in de meeste zomers van Bosnië valt weinig regen en kan het zomaar
38 tot 40 graden zijn. Dan kan je de oogst
wel vergeten tenzij je een pomp hebt
die 150 meter verder water uit de rivier
haalt. Met € 250,- ook weer geregeld.

Aan het project Liefde voor de Moeders van Srebrenica
Hulp Bogiti.net in 2020
met de boodschap van het Goede Nieuws via internet
Bouw en renovatie huizen
Hulp aan scholieren en studenten
Wereldwijd 950 rugtassen verstuurd voor arme kinderen
Proplan voedselbank zorgt dat 35 gezinnen maandelijks wat
extra steun krijgen met de eerste levensbehoefte
Een elektrische pomp voor water voor de frambozentuin
Kosten bouw zorgcentrum Weduwen Srebrenica 2020

€16.000,-

TOTAAL BEDRAG van al deze projecten in 2020.

€ 424.875,-

€ 6.800,€ 17.500,€ 10.500,€ 8.075,€ 15.750,€ 250,€ 350.000,-

Hieraan meegeholpen? Weet u erdoor gezegend!

Steun Stichting Proplan
Maak uw gift over op NL44INGB0004350357
t.n.v. Stichting Proplan
Of doneer online op stichtingproplan.nl/doneer

I ndust riest raat 1, 2802 AC Gouda

Het zal u inmiddels duidelijk zijn, eerlijk betaald werk vinden is een
lot uit de loterij in Bosnië. Elvir en Azra trouwden, een baby kwam
maar geen werk. Azra besluit een poging te wagen om Stichting
Proplan te benaderen. Met een hart vol zorgen smeekte ze of we iets
konden betekenen. Haar man zou met zijn profiel als timmerman
aan het werk kunnen bij de aannemer die het zorgcentrum bouwt.
We brengen beide in contact en na een proefperiode is iedereen dolgelukkig. Ook dit is iets van Gods zegen over ons eenvoudige werk.

i nfo@sti c h ti ng p rop l a n.n l - (0 182 ) 670 16 7

Op hoop van zegen

N i eu w s van Sti ch ti n g P ro p lan

12-2020

Bouw zorgcentrum
weduwen Srebrenica vordert,
maar we zijn er nog niet!
Lees meer op de binnen pagina’s!

De Proplan voedselbank

Vanaf het eerste begin van Stichting Proplan is er hulp geboden
met een grote tas vol voedsel voor de extreem arme mensen in
kanton Tuzla. Omdat veel mensen heel afgelegen wonen moeten zij zelf hun brood bakken. Daarom zit daar ook een baal
meel bij. Werk is heel schaars en wordt ook nog eens slecht
betaald. Wat is die tas dan een uitkomst. Elke maand worden
tenminste 35 gezinnen geholpen en natuurlijk zorgen we in de
kersttijd voor iets extra’s.

MEEDOEN MET EEN TAS À € 45,-?

Gebruikte kleding, schoenen,
telefoons en computers.

Maak een gift over op NL40INGB0004350357
of doneer direct op stichtingproplan.nl/doneer

De kledingwinkel die Stichting Proplan heeft opgezet in Bosnië
doet het goed. Elke dag zijn daar 3 mensen full time bezig om
aan de sociale minima uw kleding en schoenen voor een klein
prijsje te verkopen. Breng daarom uw goede en schone kleding
en schoenen naar De Baanderij en ze krijgen een waardevolle
herbestemming. waar we enorm mee zijn geholpen. LET OP:
GEEN kussens, lakens en dekbedden. 1) Er is geen vraag naar
en 2) Bij invoer moet hier veel belasting over worden betaald.
Ook uw afgedankte telefoon, computer en laptop zijn weer
welkom. Vooral met laptops zijn we blij mee voor scholieren
in Bosnië. Al heel wat jaren doen we voor het transport een
beroep op de firma Asscheman uit Waddinxveen. Onlangs verzorgde Henk Asscheman weer een transport naar Bosnië.

Verras een kind

We zijn gek op spulletjes waar we een rugzak mee kunnen vullen om zo een echt arm kind de verrassing van hun leven te
geven. Het lijkt een klein gebaar maar de blijdschap op hun
gezichten zegt alles als ze zo’n tas krijgen. Kleine autootjes,
spelletjes zonder nederlandse tekst, nieuwe schriften en
kleurboeken zijn zeer welkom.

MEEDOEN?
Lees er alles over op stichtingproplan.nl/rugzakjes

1% hulp
is meer
dan 100%
medelijden
Maak uw gift over op
NL44INGB0004350357
t.n.v. Stichting Proplan
Of doneer online op
stichtingproplan.nl/doneer

Van zilverplaats tot slagveld
Ooit was het stadje Srebrenica letterlijk een zilveren plaats. Al tijdens de Romeinse tijd werd zilver gedolven en weer later werd
ontdekt hoe geneeskrachtig het water was van de rivier de Guber. Dat zorgde ervoor dat veel mensen daar naar toegingen, vooral
mensen met oogkwalen en reumaklachten hadden daar veel baat bij. Door deze grote toeloop werden veel hotels gebouwd. In de
hoogtijdagen was de kans om nog een kamer te vinden zonder tevoren te boeken gelijk aan het winnen van de staatsloterij.
Als gevolg van de oorlog is er van de kuuroorden en de vele hotels
niets meer over dan de naargeestige betonnen skeletten. Maar….
dan wordt er, nu 25 jaar later 8 km verder en nabij het Memorial
Centrum een mooi zorgcentrum gebouwd. Iets wat door heel veel
mensen als onmogelijk werd afgedaan wordt nu toch mogelijk! En
wellicht ook mede mogelijk dankzij de steun van u. Inmiddels is
€ 550.000,- geïnvesteerd in het project. Nee, we zijn er nog niet!

Van het noodzakelijke bedrag van 1 miljoen is nu € 693.265,- binnen
en dat is incl. de bijdrage van € 100.000,- van Wilde Ganzen. Dit is
met name bedoeld als hulp voor het energie neutrale karakter. Srebrenica gaat met dit zorgcentrum weer iets van haar oude zilveren
glans verkrijgen. Wat zouden we u graag meenemen om het resultaat met eigen ogen te zien. Maar met bijgaande foto impressie van
de bouw per 20 november heeft u er toch een beeld van.

Nog € 306.735,- nodig om dit project af te kunnen ronden. Iedere euro is welkom!

SAVE THE DATE!

Afronding inzameling
Op vrijdagavond 28 mei 2021 hopen we het eindresultaat bekend te maken van drie jaar fondsenwerving. Dit belooft een ongekend mooi (slot) benefietconcert te worden waar u niet mag ontbreken.
Dit evenement vindt plaats in ‘De Basiliek’ aan de
rand van Veenendaal. Centraal in het land met een
mooie zaal en voldoende parkeerruimte. Het programma zal een hoog muzikaal gehalte hebben
met een mooie mix van (semi)klassiek tot de vrolijke en melancholieke liedjes.

REGELS COVID 19
Over de avond nog het volgende:
Er zijn 3 opties m.b.t. regels inzake Covid 19
1. Er zijn geen regels meer.
Dus ruimte voor 1200 mensen
2. Er mogen 100 of minder mensen in deze zaal
3. Er mag niemand in de zaal.
Bij optie 2 en 3 is er een lifestream.
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INDELING TERREIN
ZORGCENTRUM
1. Huisartsenpost annex
polikliniek,
2. Receptie /portiersloge,
3. Restaurant + kantoren,
4. Verpleegafdeling
5. Wasruimte + magazijn,

We hopen uiteraard dat zoveel mogelijk mensen
kunnen genieten van geweldige muziek waar Mark
Brandwijk, Trudi Bos, Wouter Harbers, Sead Siocic,
de Grieks-Nederlandse zangeres Maria Markesini
maar ook de Folkloregroep ‘Hajr’met hun kindergroep uit Enschede niet ontbreken. We schrijven
nu eind november, zodra er duidelijkheid over de
Covid 19 regels is en indien geen beperkingen gaat
de kaartverkoop van start via onze website. Op onze
site en Facebook houden we u hiervan op de hoogte.

Het schokkende
verhaal van Munira
In 1992 werd Munira’s eerste zoon
Sabahudin vermoord: “Ik hoorde het
diezelfde dag, maar ik geloofde het niet
totdat ik hem roerloos in zijn huis zag
liggen. Hij was jong, begon net te leven.
Ik was dagenlang in shock, ik heb tien
dagen niet gegeten of gedronken, en ik
had geen idee dat mijn leven nog erger
zou worden. Maanden later
hoorde ik een knal, ging naar buiten en zag een gat in de muur, ik
schreeuwde. Daar zag ik mijn 2e zoon liggen. Ik nam zijn lichaam in
mijn armen, voelde zijn warme ademhaling. Bad dat hij zou het overleven, maar hij deed het niet.”
Haar 2e zoon, Fahrudin stierf in 1993 door een rondvliegende granaat.
Nadat Munira haar twee zoons had verloren, kon ze niet langer verder
leven of er niets was gebeurd.
Ze was bang voor oorlog en de granaten, ze was bang voor het leven van
haar enige overlevende zoon Rashid en haar man. In 1995 besloten ze
naar de door de V.N. beveiligde stad Srebrenica te gaan en maakte de val
van Srebrenica mee. Ze laat foto’s zien: toen we allemaal het einde van
de oorlog verwachtten, gebeurde er iets nog ergers. Ze staken schuren
en huizen in brand en lieten weten dat ze ook ons huis hadden ingenomen en dit niet langer van ons was. Munira en haar man en zoon wilden
zichzelf redden. Ze bleven een paar dagen in Potocari, wachtend op de
aankomst van hun bus. Hier in Potocari hoorden ze echter veel verhalen
over de schietpartij en dat de bus in feite geen mannen naar de veiligheid
vervoert maar dat de vijanden zich voorbereiden op massa-executies.
Haar zoon Rashid besluit met een groep mannen door het bos te vluchten naar Tuzla. Munira en haar man bleven in Potocari, in de hoop dat ze
niet zouden worden gescheiden. “Ik huilde vanwege mijn zoon, hij ging
het onbekende in. Ik wilde dat mijn man hem volgde, hij wilde voor mij
zorgen. Onder toeziend oog van Dutchbat werden we door de Serven gescheiden. Ik hield hem vast met alle kracht die ik had maar hij maakte
zich los. Daar in de menigte, was er de laatste blik die we wisselden. Ik
bleef gewoon roerloos staan en zag hoe hij in de menigte verdween.
Dat was de laatste keer dat ik hem zag. De dagen en jaren die volgden
brachten alleen onzekerheid en hoop. Na 19 jaar werden de overblijfselen
van haar beide dierbaren gevonden. Op de vlucht werd Rashid omgebracht
en haar man werd in een massagraf gevonden. Ze heeft ze begraven op de
grote begraafplaats met het nabij gelegen memorial Center in Potocari.
Munira is één van de 2500 weduwen die de moed hebben gehad terug te
keren naar de plek waar ze ooit gelukkig waren met hun gezin. Om de
twee weken worden 45 van deze weduwen opgezocht door een team van
2 tot 3 vrouwen in hun eenvoudige huisjes, waar ze meestal eenzaam
wonen in de bergen rondom Srebrenica. Stichting Proplan financiert dit
werk door onze partner MFS Emmaus met € 1300,- per maand. Meer
financiële spankracht lukt helaas nog niet voor dit prachtige werk.

6. Woningen 8 stuks (Fase 3),
7. Appartementen,
8. Recreatie,
5

9. Mortuarium,
10. Installatieruimte

Hulp aan mensen met een handicap
Het leven voor MENSEN met een HANDICAP of hun verzorgers is zwaar. Echte hulp van de overheid ontbreekt. Proplan helpt!
Bijvoorbeeld met een rolstoel, een prothese op maat of door een badkamer toegankelijk te maken voor een invalide.
De huidige hulp van de overheid aan mensen met een handicap is
mensonwaardig. Neem nu Hana, ze is 12 jaar en fysiek kan ze niets,
zelfs niet gecontroleerd praten. Maar haar verstand en haar zintuigen zijn prima. Ze wil net als ieder ‘gezond’ kind gewoon naar
school. Daarvoor heeft Hana wel een Tobi laptop nodig. Dit is een
apparaat wat zij met haar ogen kan bedienen. Zo kan ze communiceren en onder andere de lessen op school volgen. Ofwel, de laptop is nodig om geen achtergesteld leven te hebben. Hana is een
pienter meisje en wil graag wat van haar leven maken. De aanschaf
van die Tobi laptop is € 750,- en is een onmogelijke uitgave voor de
ouders van Hana. Ze hebben al veel geld moeten lenen om het huis
geschikt te maken voor Hana.

aan middelen. Dat dan juist deze kwetsbare mensen zich zo enorm
moeten behelpen is zo in en in triest. Voor de bewoners van MFS
Emmaus (420 bewoners) en het hospitaal Modrica (260 bewoners)
zijn met hulp van Stichting Proplan significante verbeteringen aangebracht voor een meer menswaardig bestaan.

HULPMIDDELEN ZIJN WELKOM!
Hulpmiddelen zoals krukken, een rolstoel, een scootmobiel (wel
met goede accu’s) maar ook incontinentiemateriaal is van harte
welkom op ons adres.

Bij zo’n situatie kijken we niet weg bij Stichting Proplan, wij helpen
hen die geen helper hebben. Naast een laptop hielpen we Hana ook
met een rolstoel zodat het naar school gaan makkelijker gaat. Deze
vorm van eenvoudige, concrete hulp bij gezinnen of een oudere
doen we graag. We zien dat hiermee echt verschil wordt gemaakt
en dat het de kwaliteit van leven sterk verbetert.
Ook helpt Proplan op die plaatsen waar gehandicapten (soms
meervoudig, soms psychiatrisch beperkt) verblijven. Vaak is de
huisvesting van de instelling of het ziekenhuis enorm verouderd; is
er in geen 30 jaar of langer enig onderhoud geweest door gebrek

Iedere euro is welkom!

Als vrouwen zoals Munira iets overkomt en ze zorg nodig hebben dan
is dit NIET aanwezig, tenzij je 125 km verder naar Tuzla rijdt. Daarom
moet het zorgcentrum er komen.

Maak uw gift over op
NL44INGB0004350357
t.n.v. Stichting Proplan

OPNIEUW WEGKIJKEN IS GEEN OPTIE. WAT DOET U
OM DEZE WEDUWEN NIET TE VERGETEN?

Of doneer online op
stichtingproplan.nl/doneer

Wist u dat?

Als u 5 jaar lang ons schriftelijk
een vast bedrag toezegt de
Belastingdienst u dan ruimschoots beloont? Bijvoorbeeld bij
een gift van € 200,- u al gauw € 80,- oplevert tot wel € 104,afhankelijk van uw inkomen. Dus beslist de moeite waard. Ook
profiteren? Graag sturen we u de formulieren toe of download
die van onze website www.stichtingproplan.nl.

