Jaarverslag 2020
Voor hulp die wél aankomt
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Bosnië Herzegovina Het land waar Stichting Proplan actief is

1

Inleiding
Op de dag dat dit wordt geschreven zijn net gisterenavond de notulen van de ministerraadsvergaderingen
openbaar gemaakt waar het betreft de problematiek rond de kinderopvangtoeslag.
Iedereen die zich enigszins heeft verdiept in deze materie zal onderschrijven dat er ontzettend veel is
misgegaan en dat een grote groep mensen ten onrechte in een verkeerd daglicht is geplaatst.
Enerzijds kunnen we ons gelukkig prijzen dat het in ons land geen dagelijkse praktijk is dat dergelijke dingen
gebeuren, maar anderzijds leert het ons wel dat ook binnen een democratisch vastgesteld systeem
ontzettend veel mis kan gaan.
Het is belangrijk de vinger aan de pols te houden en te blijven opletten.
Iedereen die het boek van Pieter Omtzigt, “Een nieuw sociaal contract”, heeft gelezen zal begrijpen dat als
we dat niet doen, een goed bedoeld iets kan uitgroeien tot een gedrocht.
En hoe maak je van een gedrocht weer een mooi, goed werkend geheel?
Hopelijk door tijdig die vinger op de zere plek te leggen.
Stichting Proplan is feitelijk met niets anders bezig dan vingers op zere plekken te leggen. Waar nood is in
de wereld en Proplan mogelijkheden ziet om daar iets aan te doen wordt zo goed als mogelijk bijstand
verleend. En maar al te vaak blijkt dat die nood is ontstaan doordat er ergens een “zere plek” was, ontstaan
door onrechtvaardige en/of zelfvoldane regeerders. Soms blijken ze zelfs persoonlijk voordeel te halen uit
hulp die geboden wordt bij nood die “op natuurlijke wijze” is ontstaan, bijvoorbeeld door natuurrampen.
Helaas lezen we maar al te vaak dat de hulp dan niet terecht komt op de juiste plaatsen en bij de mensen
waarvoor die hulp is bedoeld.
Proplan waakt door gebruik van korte lijnen en betrouwbare medewerkers over de haar toevertrouwde
middelen.
Alle onrecht in de wereld heeft te maken met de zucht naar geld.
In de Bijbel, het meest gelezen boek ter wereld, wordt dit duidelijk gemaakt in 1 Tim. 6:10, waar staat:
”Want de wortel van alle kwaad is de geldzucht”. Het woord dat is vertaald met “geldzucht” kan ook,
wellicht beter, worden vertaald met “hebzucht”.
Let maar eens op hoeveel van de berichten in uw krant daartoe zijn te herleiden.
De grootste “zere plek” waar Stichting Proplan haar vinger op heeft gelegd gedurende haar bestaan sinds
1997 is ongetwijfeld het onrecht dat is geschied in en rondom Sebrenica in 1995.
Het is hier niet de plaats om daar nu verder over uit te wijden, maar de oprichter en voorzitter van onze
stichting heeft die zere plek gezien en met hulp van heel veel anderen heeft hij getracht een deel van de
ontstane nood te ledigen en daarmee gelijktijdig laten zien hoe eerst verantwoordelijken daarvoor
(kortweg de internationale gemeenschap) schromelijk zijn tekort geschoten.
De inspanningen hebben in eerste instantie geleid tot sociale en psychische hulp aan de achtergebleven
weduwen, vaak aangeduid als de “Moeders van Srebrenica”, waaruit uiteindelijk in 2015 het plan is
ontstaan om tot een meer structurele en duurzame hulpverlening te komen voor de bevolking door de
oprichting en bouw van een zorgcentrum.
In de voorgaande jaarverslagen hebben wij u daarover gerapporteerd.
Inmiddels zijn de plannen voor een groot deel gerealiseerd en is het de bedoeling dat de activiteiten op 28
mei 2021 zullen worden afgerond.
Dan is bereikt dat hulpverlening aan mensen in nood rondom Srebrenica kan blijven doorgaan, ook
wanneer de initiatiefnemer, die inmiddels de pensioengerechtigde leeftijd ver is gepasseerd, zijn taak heeft
moeten neerleggen. Zo ver is het gelukkig nog niet, maar dat het moment eens zal komen staat vast.
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Het bestuur is de oprichter, tevens haar voorzitter, dankbaar voor zijn onvermoeibare inzet bij dit project
en is trots dat zij op de achtergrond heeft mogen meewerken aan de realisatie daarvan.
In dit jaarverslag zal opnieuw uitgebreid verslag worden gedaan van het hiervoor al beschreven project,
maar ook zal aandacht worden geschonken aan andere projecten en ondersteuningen. Wel zal duidelijk
worden, zoals in het vorige jaarverslag al werd aangekondigd, dat het overgrote deel van de inspanningen
gericht zijn geweest op het project in Bosnië en dat van nieuwe projecten niet of nauwelijks sprake kon
zijn.
Het bestuur dankt iedereen die door middel van bijdragen in tijd en/of geld heeft geholpen om de
doelstelling van Stichting Proplan: “Helpen die geen helper hebben” , te realiseren.
Het zal iedereen duidelijk zijn dat vanuit onze christelijke achtergrond onze grootste dank uitgaat naar onze
God en Vader, Die toch uiteindelijk ons de beschikking over tijd en geld heeft geschonken.
April/mei 2021
Het bestuur van Stichting Proplan.

Verslag
Project Zorgcentrum Srebrenica.
Op het moment van schrijven, eind april 2021 wordt in Bosnië hard gewerkt om bouwfase twee af te
ronden. Dat wil zeggen, om de tijd die door de lange en strenge winter verloren was gegaan weer in te gaan
lopen. Ook het coronavirus zorgde voor vertragingen. Maar we hopen dat het toch mogelijk zal zijn dat in
het laatste kwartaal van 2021 deze fase twee kan worden
afgerond. Fase twee houdt in alles wat u in de drie D
tekening ziet staan behoudens de acht bungalows. Deze
fase is begroot op een bedrag van 1.604.431 euro. (Aan
de bouw van de bungalows, fase 3 wordt begonnen na
volledige financiering van fase twee)
Van deze fase drie wordt worden de kosten begroot op
45.000 euro per vier-persoonsbungalow.
Het bouwplan aldaar mag uniek worden genoemd. Voor
de insiders roept het daarom ook grote verbazing op dat
het mogelijk is geworden om dit zo noodzakelijke project
te realiseren. Dit heeft alles te maken met de goede en
nauwe samenwerking met onze partner MFS Emmaus in
Bosnië. Zij hebben de kennis van en ervaring met alles
wat daarvoor komt kijken.
In dit jaarverslag toch nog een verantwoording WAAROM Stichting Proplan zich aan dit grootste project
ooit heeft verbonden.
Vanuit moreel standpunt gezien had iedereen die
een rol had bij de val van Srebrenica in 1995 zich
het lot
van de weduwen kunnen aantrekken. De V.N., de
NAVO, de E.U. of Nederland en dan nog is dit lijstje
niet volledig. Als enige in de wereld heeft Stichting
Proplan zich het trieste lot van de weduwen van
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Srebrenica wel aangetrokken. Kort uitgelegd en samengevat: Dutchbat was in 1995 namens de V.N.
verantwoordelijk voor de veiligheid van meer dan 40.000 vluchtelingen in het kleine stadje Srebrenica.
Van die missie is niets terecht gekomen en uiteindelijk bleek dat er meer dan 8500 mannen zijn vermoord.
De grootste genocide na 1945 in Europa.
Helaas, zelfs naar de weduwen werd niet omgekeken. Niemand was er met enig oog en hart voor hen.
Jaren terug zijn we, via onze partner MFS Emmaus in Bosnië die getraumatiseerde weduwen gaan helpen.
Maar door de enorme trauma’s komt de ouderdom sneller en met de nodige gebreken. Kortom, ze werden
hulpbehoevender en het bleek dat goede, medische zorg broodnodig was. Zorg die er niet is. Opnieuw niets
doen zoals in 1995 zou zo oneerlijk zijn en zijn daarom is Stichting Proplan aan de gang gegaan.

Plannen gemaakt, gerekend en getekend en vervolgens begonnen aan de fondsenwerving.
In juli 2019 is gestart met de bouw, nabij de grote begraafplaats om het zorgcentrum te realiseren en
hopelijk in het najaar van 2021 te kunnen openen. De fondsenwerving zal met een hartverwarmend
benefietconcert op 28 mei 2021 worden afgesloten. In deze tijden met een nog steeds ongrijpbaar virus zal
dit online via een lifestream zijn te volgen. Eventuele info hierover op onze website.
Rest nog te vermelden dat het zorgcentrum energie-neutraal zal zijn. Dus straks niet verwarmd wordt op
kolen en hout. Iets wat in Bosnië volop aanwezig en aanmerkelijk goedkoper is. Toch is gekozen voor
energie-neutraal met een meerprijs van € 475.000. Ja, dat is veel geld. Onze verantwoordelijkheid, hoe we
omgaan met de aarde gaat verder dan alleen onze portemonnee. Dus het is een zeer bewuste keuze
geweest. Bovendien belasten we niet alleen het milieu minder maar uiteindelijk geeft het op de lange
termijn elk jaar een grote besparing. In acht jaar tijd is de investering terugverdiend.
Het genoemde eindbedrag van fase 2 € 1.604.431 is incl. de techniek om energie neutraal te kunnen
verwarmen en de stroomopwekking.
Toeklichting op het plan en de bouwkosten
Stichting Proplan heeft toegezegd zich sterk te maken om tenminste een bedrag van € 1.050 500 bij te
dragen. Het andere deel komt via onze partner MFS Emmaus.
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Op dit moment van schrijven is door Stichting Proplan ruim een 858.000 euro bijeen verzameld. Dit
betekent dat er nog een bedrag bijeen te verzamelen is van bijna 192.000 euro.
Van enkele fondsen zijn er substantiële toezeggingen. Ook zal op 13 mei actie gevoerd gaan worden via de
Bosnische TV zender Hayat voor dit project. Deze zender wordt wereldwijd goed bekeken door de
Bosnische gemeenschap in de diaspora. Al met al, een fors bedrag maar een dergelijk plan kost hier in
Nederland het vierdubbele zo niet meer.
Meer weten of aangesproken door dit plan? Kijk onder ‘Nieuws’op www.stichtingproplan.nl
Inmiddels vordert de bouw gestaag. De dokterspost is als eerste onderdeel van het project volledig klaar en
ingericht. Op 8 februari 2020 is deze medische post officieel geopend en inmiddels komen er van meerdere
ziekenhuizen diverse specialisten die gratis hun diensten aanbieden. Deze medische post zal overigens ook
voor de gehele lokale bevolking straks beschikbaar zijn.

Project ‘Liefde voor de Weduwen van Sebrenica’.
De Weduwen van Sebrenica hebben een speciale plek in het hart van Stichting Proplan.
We zijn begaan met het onrecht dat hen is aangedaan en proberen iets te doen aan de beroerde
omstandigheden waarin zij zijn achtergebleven na de oorlog.
Er wordt materiële ondersteuning geboden in de vorm voedselpakketten en praktische hulp, maar
daarnaast sociale hulp in de vorm van psychische zorg door professionele krachten. De meesten van ons
kunnen zich (gelukkig!) geen voorstelling maken van wat deze vrouwen hebben moeten doorstaan en
verwerken. Dat verwerken lukt natuurlijk heel moeilijk als er niemand is waarmee je over je ellende kunt
praten, vandaar de inzet van professionele hulp. De meesten van deze weduwen wonen namelijk alleen
ergens in een huisje in het berglandschap, ver van andere bewoners.
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De bouw van het zorgcentrum zal er voor zorgen dat nu deze weduwen leeftijden bereiken waarop zij
onmogelijk nog voor zichzelf kunnen zorgen er opvangmogelijkheden zijn waar zij terecht kunnen.
We realiseren ons dat slechts een deel van de slachtoffers met onze inzet is geholpen, het blijft een druppel
op een gloeiende plaat. Maar dat is voor Proplan nooit een reden geweest om dan maar niets te doen. “Je
zult maar net onder die druppel zitten!”Kinderwerk en schoolsponsorplan
De stichting is er ook altijd op gericht geweest jongeren waar mogelijk te helpen om naar school te gaan of
opleidingen te volgen. Stichting Proplan betaalde voor het schooljaar 2019-2020 voor 33 kinderen
opleidingskosten, buitenschoolse opvang, huiswerkbegeleiding, vervoerkosten etc.

Het internaat te Potocari.
In de directe nabijheid van waar het zorgcentrum wordt gebouwd is een internaat, eveneens een initiatief
van onze partner MFS Emmaus . Daar verblijven vijf dagen van de week 75 kinderen van arme ouders. Zij
wonen tot soms wel 40 km ver van de school waar het internaat tegenover staat. Die reiskosten kunnen de
ouders niet betalen. Van 20 kinderen heeft Stichting Proplan de verblijfkosten van hen in het internaat
voor haar rekening genomen, een totaal bedrag van 18.000 euro.

Daarnaast werd gezorgd dat 13 jongeren naar een middelbare school konden. Dat kost ongeveer € 800 per
schooljaar wat nie tis op te brengen als het inkomen € 150 per maand bedraagt”.
Naast onderwijs wordt ook veel aandacht besteed aan maatschappelijke vorming, sportactiviteiten etc.
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Project Rastaschool Pakistan
Kinderen zijn ook hier het onderwerp van ondersteuning. Door deze ondersteuning kan worden voorkomen
dat kinderen worden ingezet als kinderarbeid en kan hen een opleiding worden aangeboden. Proplan
ondersteunt gedurende 3 jaar met een jaarlijkse bijdrage van ruim € 7.500. De ondersteuning van het
project is in 2020 afgerond.

Evangelisatieprojecten
Vanuit haar christelijke grondslag voelt Stichting
Proplan niet alleen de drang om hulpbehoevenden
te helpen (Micha 6:8). Juist in Bosnië Herzegovina
worden nog veel mensen in hokjes gezet, jij bent
orthodox, dus Serf, jij bent moslim, dus een
Bosjnak, jij bent katholiek, dus een Kroaat. Iets wat
mensen als een etiket krijgen opgeplakt. Wat een
zegen dat we mogen weten er in het hiernamaals
geen aparte toegangspoorten zijn. Wat is er nu beter dan dat mensen elkaar als schepsel gaan zien en
‘anders’ gaan denken? Met vreugde dragen we daarom bij om de boodschap van de bijbel aan te reiken via
de internetsite Bogiti.net, een missie die vanuit Mostar plaatsvindt. In heldere taal met eigentijdse
voorbeelden wordt daarin de Boodschap van verzoening, hoop en redding uitgedragen. Een geweldig
middel wat overal in Bosnië kan worden bekeken in hun eigen taal. Een werk dat nu ruim 5 jaar mag
plaatsvinden. Het blijkt dat anders denken kan, ook al lijken de tegenstellingen groot. Maar wat bij mensen
onmogelijk is, is mogelijk bij God. Met name onder jonge mensen mag dit een zeer zegenrijk werk zijn.
Verder ondersteunen we het werk van zendeling Wesley Dlamini in Swaziland alsmede humanitair en
evangelisatiewerk onder Roma’s door Erman Salkovic in Servië.
Overige activiteiten
Op ad hoc basis worden mensen geholpen bij herstel of bouw van
een woonhuis. Die hulp is deels financieel, maar ook praktisch door
de inzet van vrijwilligers die een deel van hun tijd daartoe hebben
opgeofferd. Hartelijk dank daarvoor!
Kleine ondernemers krijgen soms financiële steun bij de opzet van
een bedrijfje.
De aanleg van een waterbron is gefinancierd.
Verder werd bijgedragen in autokosten, vervoer- en reiskosten en
kosten van goederentransporten etc.
Ook zijn hulpmaterialen aangeschaft om noodhulp te kunnen bieden
aan hen die dat het meest nodig hebben.
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Daar waar overeenkomstige doelstellingen waren zijn daarnaast ook enkele andere stichtingen gesteund
door Stichting Proplan.

2021
Een deel van bovengenoemde projecten lopen in 2021 nog door.
Zoals gemeld hopen we in 2021 het project “Bouw Zorgcentrum” te kunnen afronden, de zorg voor de
weduwen blijft actueel.
Tenslotte
Als u op welke manier dan ook hebt bijgedragen aan één of meer van bovenbeschreven projecten:
nogmaals onze hartelijke dank daarvoor!!

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.
Onder de algemene kosten zijn begrepen promotie- wervings- en advertentiekosten.
Soms zijn kosten gemaakt voor de inschakeling van 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 2020
Exploitatierekening

Baten
Vaste giften (toegezegd)
Bestemmingsgiften
Algemene giften
Overige baten
Rentebaten
Lasten
Ondersteuning:
Langlopend en structureel
Kortlopend en incidenteel
Evangelisatie etc.
Overige ondersteuning
Overige uitgaven
Algemene kosten

Exploitatiesaldo

€ x 1000
2020

€ x 1000
2019

50

69

117
69
8

240
50
12

244

371

171
26

323
7

21
4
222

10
4
344

19

23

240

367

4

4

Vermogen
Het vermogen van de stichting bedraagt per 31 december 2020 € 48.000 (2019: € 164.100).
Er was per balansdatum geen bestedingsverplichting wegens geoormerkte giften.
Het saldo van ontvangen giften voor en betaalde bedragen t.b.v. het Zorgcentrum Sebrenica is buiten het
stichtingsvermogen gehouden en rechtstreek als verplichting in de balans opgenomen.
In 2020 is ten laste van het eigen vermogen een bedrag van € 120.000 door de stichting gedoteerd aan het
project “Zorgcentrum”.
Het bedrag van € 48.000 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.
WAT DOET STICHTING PROPLAN NOG MEER? EEN IMPRESSIE:
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