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Na 3 jaar bouwen
en fondsen werven is
de finish bijna in zicht!
Maar we zijn er nog niet!
Kom nog één keer in actie
om de weduwen van
Srebrenica niet te vergeten!
Wat drie jaar geleden begon als een droom, is nu bijna werkelijkheid.
Een compleet zorgcentrum voor de weduwen van Srebrenica. Medio
oktober moet het zorgcentrum klaar zijn. Maar voor de afwerking en
de inrichting doen we nog één keer een beroep op uw hulp.

Doet u nog een keer mee voor het laatste deel?

SAVE THE DATE: 28 MEI 2021
Online benefiet slotconcert!

VOLG DE
LIVESTREAM!!!

SAVE THE DATE:
28 MEI 2021

Gratis online benefiet slotconcert!

Volg de livestream
op stichtingproplan.nl

De opbrengst van donaties gaat in zijn geheel naar

Volg de
livestream op
28 mei 2021
vanaf
20:00 uur

de afronding van de bouw van het zorgcentrum.
Op 28 mei vindt een feestelijke benefietconcert plaats. We sluiten hiermee een periode van
drie jaar fondsenwerven af. Dat doen we in deze
tijden natuurlijk digitaal. We nemen je mee via
www.stichtingproplan.nl op een muzikale reis
van Nederland naar Bosnië en Herzegovina.
Uiteraard zal je in het land van aankomst worden verwelkomd met de meeslepende, authentieke Bosnische
muziek. De bekende Bosnische musicus Sead Siocic zal je
meenemen met liedjes over liefde, pijn, verlangen, hoop,
dromen, verbondenheid, recht en onrecht. Liedjes zo kenmerkend voor de Bosnische cultuur.
Mis deze hartverwarmende muziekavond niet! Andere
medewerkenden deze avond zijn de Grieks-Nederlandse
zangeres Maria Markesini en de Bosnische zang en muziekgroep ‘Sevdah - Zoete Liefde’.
Daarnaast diverse gerenommeerde musici als fluitiste
Trudi Bos, pianist Wouter Harbers en Erik Lieftink
violist Robert Cekov werken graag mee. De getalenteerde
musicus Mark Brandwijk leidt het event.

Dit benefietconcert vindt plaats in het sfeervolle Theater
Concordia in Haastrecht. Tijdens de slotceremonie wordt
op een bijzondere manier een cheque overhandigd aan
onze Bosnische partner MFS Emmaus en in aanwezigheid
van de weduwe Saliha Osmanovic. Met uw steun op deze
avond hopen we, na drie jaar fondswerving op een
spectaculair eindbedrag.
Het belooft een feestelijke avond te worden die je niet
wilt missen!

Wanneer: 28 mei om 20.00 uur
Waar: www.stichtingproplan.nl
of het YouTubekanaal van Stichting Proplan
Geniet van een uniek, eenmalig en gratis concert! Wij
hebben er zin in, vier het met ons mee!

Tijdens het concert is er een digitale
collecte voor het laatste ontbrekende
deel van het geld.

Een vergeten groep!
De drijvende kracht achter Stichting Proplan en het tehuis voor de weduwen
van Srebrenica is Willem Pronk. Het heeft alles te maken met zijn intrinsieke
motivatie vanuit het christen zijn. “Je kan wel 52 zondagen per jaar in de kerk
zitten, maar dan gebeurt er weinig van wat de Oprichter van de kerk bedoeld
heeft. We moeten het zoutend zout en het lichtend licht zijn.”
Stichting Proplan, opgericht in 1997, is ontstaan toen Willem de nood zag na de oorlog in voormalig Joegoslavië. Al snel na de oorlog vertrokken heel wat hulporganisaties.
Stichting Proplan ging juist toen aan de gang om te helpen aan de wederopbouw.

Stichting Proplan
 zorgt dat kinderen van de allerarmsten
weer naar school kunnen
 voorziet in maandelijkse voedselpakketten
 zorgt voor een dak boven het hoofd waar het niet is
 verstrekt microkredieten
 voorziet in schoon drinkwater
Maar er was nog altijd een groep die vergeten werd, zag Willem.

Namelijk de weduwen van Srebrenica. In 1995 vond daar een vreselijke genocide plaats.
Meer dan 8500 mannen en jongens zijn vermoord om wie ze waren. De nabestaanden
van de genocide hebben nog dagelijks met de gevolgen hiervan te maken. Ze missen nog
altijd hun mannen, zonen, vaders, opa’s, broers, ooms, neven en buurmannen.
“We zeggen allemaal dat het zo verschrikkelijk is wat er is gebeurd, maar daar blijft het
dan bij. Er gebeurt verder niets. Wat kan je nu doen aan hun diepe verdriet en pijn, hoe
kun je dat nu aanpakken? Met hulp van onze partner MFS Emmaus zijn we in 2016 een
aantal weduwen gaan opzoeken. Proplan financiert, MFS Emmaus voert uit. Maar de weduwen worden ouder en de vraag naar zorg en hulp neemt toe. Toen is het idee voor een
zorgcentrum ontstaan.”
Willem liet er geen gras over groeien. Ook hier kwam de samenwerking met de Bosnische
partner, de stichting MFS Emmaus goed van pas. Het bleek een gouden greep. Ruim 1.6
miljoen euro was er in totaal nodig, een ambitieus doel, maar dat zorgcentrum moest en
zou er komen. Nu, zo’n ruim drie jaar later, kunnen we zeggen dat dit plan op weg is naar
de eindfase.
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Plattegrond zorgcentrum weduwen Srebrenica
1. Medische zorgpost, reeds in gebruik | 2. Receptie /portiersloge | 3. Restaurant + kantoren,
4. Verpleegafdeling | 5. Wasruimte + magazijn | 6. Recreatie | 7. Appartementen,
8. Installatieruimte | 9. Mortuarium | 10. Woningen, 8 stuks (Fase 3).

Het zorgcentrum
Als donateur van Proplan bent u waarschijnlijk al redelijk op de hoogte van het
project en de vorderingen. Het zorgcentrum voor de weduwen van Srebrenica
begint steeds meer vorm te krijgen.
Vanaf de start van de bouw is er hard gewerkt. De medische zorgpost (nr. 1) is al in gebruik.
Het restaurant, de ziekenzaal en de wasruimte annex magazijn zijn zo goed als klaar. Momenteel wordt gewerkt aan de afwerking van het appartementencomplex (nr. 7), waar 38 weduwen straks onderdak hebben. In juni gaat een ploeg vrijwilligers uit Nederland aan de gang
om in alle gebouwen de (vanuit Nederland gedoneerde) PVC vloerbedekking aan te brengen.

Zodra er voldoende geld binnen is, beginnen we aan de bungalows (nr. 10).

Lage energiekosten door duurzaamheid

Omdat er heel veel op bruinkool en hout wordt gestookt is de uitstoot van allerlei schadelijke
stoffen enorm. In het hele bouwplan staat duurzaamheid centraal. Er is flink geïnvesteerd in
warmtepompen, zonnepanelen en isolatie.
Daarmee is de bouw van het complex flink duurder in vergelijking met stoken op kolen en
hout, maar loopt het zorgcentrum jaren voor op de toekomstige regelgeving. Hierdoor zullen
de energiekosten in de toekomst minimaal zijn. De meeste materialen zijn allemaal in Bosnië
zelf aangekocht, wat de lokale economie zeer ten goede komt.
In maart is Stichting Proplan met een team van vrijwilligers in Bosnië geweest om daar de
handen uit de mouwen te steken bij de bouw van het zorgcentrum. Er zijn honderden meters
plinten gemaakt, er is gezaagd, geplamuurd, geschuurd en geverfd.

De laatste loodjes
Stichting Proplan wil voorzien in € 1.050.500,Inmiddels is er al € 858.500 opgehaald en we kunnen
niet vaak genoeg zeggen hoe geweldig dat is.
Maar er is meer nodig, namelijk nog € 192.000.

Inmiddels opgehaald € 858.500
Nog nodig € 192.000
Dit zal met name besteedt worden aan de afbouw
van het appartementencomplex.

We kunnen niet zonder uw hulp!

Op allerlei manieren proberen we dit geld bij elkaar te krijgen. Bijvoorbeeld door
aanvragen bij fondsen en ook de Bosnische TV zender Hayat is een hulpactie gestart.
Maar we kunnen dit niet voor elkaar krijgen zonder uw hulp.

Wat zou het mooi zijn als we straks tijdens het feestelijke benefietconcert kunnen zeggen: HET IS GELUKT, dankzij uw hulp!

U kunt helpen door vandaag te doneren.
www.stichtingproplan.nl/doneer

Ieder bedrag is welkom!

doneer op NL44INGB0004350357 van Stichting proplan
o.v.v. ‘Hulp weduwen’.

Doneer d
irect !

Wie zijn de vrouwen

die in het zorgcentrum gaan wonen?
We laten graag enkelen van hen aan het woord.
Beguna Salihović (1952)

Beguna, die altijd optimistisch wil zijn, woont in het dorpje Biljača. Ze was
gelukkig getrouwd en had vier kinderen. Eén zoon en drie dochters. Voor
de oorlog werkte Beguna’s man Džemal in de mijnen van Sassam.
“We leefden, werkten en hadden een goede tijd. Op een dag, ik zat voor mijn
huis, hoorde ik verhalen van mijn buren. Dat er iets vreselijks stond te gebeuren.
Een paar jongeren waren naar de Drina rivier gegaan en vertelden gruwelijke
verhalen over lichamen van vermoorde mensen in het water. Mijn buren en ik
geloofden het niet.”
Toen het geweld ook hun dorp bereikte, besloot Džemal zich te verdedigen. Helaas overleefde hij het niet. Toen het Bosnisch-Servische leger Srebrenica innam, maakte Beguna de meest vreselijke dingen mee. Ze hoorde
hoe mensen gemarteld werden, hoe ze schreeuwden om hulp en hoe ze
vermoord werden. Met haar dochters wist ze uiteindelijk veilig gebied te
bereiken. Haar zoon Džemail overleefde de tocht door de bossen niet.
“Verlies is verlies. Maar de ziel heeft het meest pijn wanneer je een kind verliest.
Ik heb hem op deze wereld gebracht, hij is onderdeel van mij. Van mijn ziel en
van mijn hart.”

Munira Salihović (1949)

Munira woont in Budak, niet ver van Potočari, waar het zorgcentrum komt.
Ze heeft kippen, houdt ervan om haar bloemen te onderhouden en teelt
haar eigen groenten. Munira is haar hele familie verloren.
“Mijn verjaardagen en de feestdagen zijn het meest verschrikkelijk”, zegt ze.
Haar eerste zoon Sabahudin werd in 1992 vermoord. “Ik hoorde het dezelfde
dag, maar kon het niet geloven totdat ik hem roerloos in huis zag liggen. Hij was
nog zo jong, begon net met het leven. Ik was dagenlang in shock, maar ik had
toen nog geen idee dat het nog erger zou worden.”
Haar tweede zoon Fahrudin overleed een jaar later door een granaatinslag.
Toen Srebrenica viel, zochten Munira, haar man en haar laatste zoon Rešid
veiligheid in Potočari bij de Dutchbatsoldaten. Haar zoon besluit alsnog via
de bussen te vluchten. Als de bussen komen, wordt Munira van haar man
gescheiden.
Pas 19 jaar later wordt het lichaam van haar zoon gevonden.

Haša Hasanović (1933)

Haša woont met haar zoon in Bratunac. Ze staat bekend als een erg vriendelijk persoon en houdt zich graag bezig met haar groentetuin.
Haša’s gezondheid was goed, totdat ze recent aan haar heup werd
geopereerd. Ze heeft diabetes en hoorproblemen.
Haša had in totaal vijf kinderen. Een van haar zoons is overleden door een
auto-ongeluk, een dochter overleed door ziekte.
Een andere zoon is tijdens de oorlog geëxecuteerd. De beelden daarvan zal
Haša nooit vergeten, aangezien het voor haar ogen gebeurde.
“Ze sloegen hem zo hard, dat zijn ogen eruit vielen”, vertelt ze.
Ze kon niets voor hem doen.

Een persoonlijk verhaal van Willem Pronk:

Was dit het nu waard?
Het zal 1998 of 1999 zijn geweest. Ik was op de motor naar Bosnië gereden en sliep
in Hotel Bristol in Tuzla. Het was vlak na de oorlog en dit hotel probeerde te overleven. Volgens Rasim Lemezovic, de contactpersoon van Proplan in Bosnië, mijn
tweede vaderland, was het onverantwoord de motor buiten te laten staan. Het was
mij al opgevallen dat alles wat je aanraakte in het hotel, van een kwaliteit was
om niet over naar huis te schrijven. Er werd een plank neergelegd over de trap en
de motor zou over die plank naar binnen worden geduwd. De plank hield het niet,
maar uiteindelijk stond de motor wel binnen. De douchekraan, het bed, het slot van
de kamer. Alles stond op instorten.
De volgende dag stond Rasim voor het hotel met zijn 12 jaar oude Toyota Landcruiser om naar
Srebrenica te rijden. Ik had er alles over gehoord, gelezen maar was daar nooit eerder geweest.
Toen we het stadje binnen reden, kreeg ik dezelfde indruk als in het hotel afgelopen nacht.
Alleen maar kapotte huizen. Een schuchter begin van een net geopend cafeetje. Het gemeentehuis zag er niet uit. We probeerden contact te maken met de burgemeester en een begin te
maken met hulp geven aan de teruggekeerde vluchtelingen, ook de weduwen. Het werd een
schapenproject. Daarna gingen we de bergen achter Srebrenica in. We zagen mensen hoog in
houten palen zitten. Ze waren bezig om stroomvoorziening aan te leggen. Na zeker een uur rijden door de bergen gaf Rasim een juichkreet. “Willem….KINDEREN! Als er kinderen terugkomen
naar Srebrenica dan is er toekomst”, riep hij.
We zijn zeker 22 jaar verder. Nu ben ik aan de beurt om een juichkreet te geven. In het stadje
Srebrenica is veel opgeknapt en nog dit jaar zal het zorgcentrum voor de weduwen worden opgeleverd. De locatie is Potocari, vlakbij het memorial center en de plek waar hun mannen en zoons
begraven liggen (6 km vanaf de stad Srebrenica). Eindelijk is er niet alleen hoop voor kinderen,
maar ook voor de dapperste moeders die ik heb leren kennen. Ik heb de meest ellendige en trieste
verhalen van ze gehoord. Maar ook hun vertrouwen in het project nu ze met eigen ogen de bouw
zien vorderen. Na al die jaren komt er weer iets terug in hun leven wat vroeger zo kenmerkend was
voor Srebrenica, wat letterlijk zilverstad betekent. Was het al die inzet waard en daar meer dan
20 jaar lang voor te vechten? U mag het zeggen.
		

Willem Pronk
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Achtergrond

Willem

 Startte op 30 jarige leeftijd zijn eigen onder-

neming als LPG inbouwer in een koeienstal in
het dorpje Woubrugge.

 De groei zat erin. Drie jaar later werd een
nieuw pand betrokken in Alphen a/d Rijn.
Het ging van een LPG inbouwbedrijf naar
een all round autobedrijf en van 1 naar 30
medewerkers.

 In 1997 verkocht hij het bedrijf en richtte
Stichting Proplan op.

 In 2000 werd gestart met De Baanderij in

Gouda. Het ontzorgt hulporganisaties in de
aankoop van hulpgoederen en het transport
hiervan zonder winstoogmerk.

 Willem bedacht het non-profit concept door
inkomsten te genereren uit de verkoop van
motorbrandstoffen en carwash.

 In 2008 heeft Willem De Baanderij

overgedragen en helpt hij als vrijwilliger.

 Voor Stichting Proplan regelt hij als

vrijwilliger alles wat er te doen is, incl. een
jaarlijks transport, de vrijwilligersreizen en
de fondsenwerving.

Wat doet
Proplan nog meer?
Vanuit haar christelijke
identiteit wil Stichting Proplan
hulp, hoop en liefde brengen
aan deze weduwen. Stichting
Proplan is de enige stichting
die omziet naar deze vrouwen,
vaak eenzaam levend in de
bergen en omringd door
mijnenvelden.
Stichting Proplan staat voor
kwaliteit en eenvoud. Bij
ons geen vergoeding voor
onkosten. Niemand heeft
een salaris en er zijn geen
kantoorkosten.

Een cadeau waar kinderen echt blij van
worden. Jaarlijks gaan wel 1000 rugtassen
vol presentjes naar tal van plekken.

Presentjes uitdelen in een nog steeds
bestaand vluchtelingenkamp.

De vier weesbroers Kaljevac .
Van een krot naar een echt huis en gezorgd
voor een pleegmoeder.

Hulp komt aan!

Hana, fysiek volledig gehandicapt.
Nu een rolstoel en een laptop te bedienen
via haar ogen.

Niemand hielp Elvir aan een prothese.
Stichting Proplan doet het gewoon.

Ouderen helpen met ‘Tafeltje dek je’.

In Mihatovici werd een compleet sport
en speelveld aangelegd.

Farmer Nedic. Geholpen met een lening
voor eigen slachterij en winkel.

Het bezoekteam bij een weduwe.

Te arm voor aankoop van een laptop in
Coronatijd. Stichting Proplan helpt.

In 2016 werd een compleet
gezinsvervangend huis geopend.

De allerarmste gezinnen worden
maanderlijks vanuit Tuzla geholpen met
flinke tas met eten.

Jaarlijks wordt gebouwd of verbouwd door
vrijwilligers uit Gouda e.o.

Ziekenauto’s uit Nederland kregen in
meerdere plaatsen in Bosnië een zinvol
tweede leven.

Helpen is eenvoudig
met een donatie:
Ga naar:
stichtingproplan.nl/doneer
Of doneer op
NL44INGB0004350357
t.n.v. Stichting Proplan

Stichting Proplan
Industriestraat 1
2802 AC Gouda
T: (0182) 670 167
E: info@stichtingproplan.nl
facebook.com/StichtingProplan
www.stichtingproplan.nl

