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Natuurlijk bent u benieuwd naar de voortgang van het 
Zorgcentrum voor de weduwen van Srebrenica.  

In de bijgaande nieuwsbrieven, een Nederlandse en voor onze vrienden met een Bosnische

achtergrond een Bosnische versie, vertel ik u er graag alles over. Daarom ontvangt u twee

nieuwsbrieven.Veel leesplezier. Willem Pronk, voorzitter en oprichter Stichting Proplan.  

Naravno da vas zanima napredak gradnje starackog doma tj 
Centra za brigu o udovicama Srebrenice.  

U pratećim biltenima, holandskoj i bosanskoj verziji za naše prijatelje sa bosanskim porijeklom,

želio bih vam kazatii sve o tome. Zato ćete primati dva biltena.  

Uživajte u čitanju. Willem Pronk, predsjednik i osnivač Fondacije Proplan. 
 

 
Geachte heer/mevrouw <<First Name>>,
Het lijkt al zo lang geleden. In 2018 ontstond het plan om actie te voeren
voor de bouw van het zorgcentrum voor de weduwen van Srebrenica. 
 
In eerste instantie zou Stichting Proplan voorzien in een bedrag van € 750.000,- en onze partner

https://mailchi.mp/c807a677be23/nieuwsupdate-stichting-proplan-september-2021?e=[UNIQID]


Emmaus in Bosnië in een bedrag van € 350.000,-. De bouw was simpel en er zou gestookt gaan
worden op kolen en hout, iets wat daar heel gebruikelijk is en redelijk goedkoop. Bij het
doorrekenen en de gevolgen voor het klimaat werd duidelijk dat dit géén goede en verantwoorde
keuze was. Prof. ir. Jouke Post, onze architect (op vrijwillige basis) en Willem Pronk, jullie
voorzitter, hebben toen elkaar goed in de ogen gekeken. Om het zorgcentrum energie-neutraal te
doen zijn, was een extra bedrag nodig van € 400.000,-. 
 
 
Duurzaam omgaan met het milieu heeft ook een prijs. 
'' Er werd afgesproken dat Stichting Proplan zou zorgen om € 1.050.500,-
bij elkaar te verzamelen en onze partner € 450.000,- ''  
We hadden goede hoop dat het zou lukken. Uiteindelijk is Stichting Proplan al bijna 25 jaar actief
in voormalig Joegoslavië. Nog nooit, in al die jaren is een project niet gelukt. Om niet tot in het
oneindige te blijven bedelen is vanaf het begin gezegd om op 28 mei 2021 de fondsenwerving af
te sluiten. Maar ja, wie had er ooit gedacht dat een coronavirus dit streefbedrag wel eens flink zou
kunnen verstoren? 
 
 

 
 
 
28 mei ''op de slotavond'' een totaal van € 962.656,- 
Kortom, dat streefbedrag van 1.050.500,- werd dus NIET gehaald op die
avond.  Symbolisch is het bedrag van € 962.656,- aan de directie van Emmaus overhandigd. 
 
 

Maar u hebt ons niet in de steek gelaten! 
Met dankbaarheid mag ik aan u doorgeven dat het is gelukt om afgelopen
week de 1 miljoen aan te tikken! Ik ben dan ook enorm dankbaar voor de steun van
iedereen die daaraan heeft geholpen. En stiekem durf ik inmiddels te hopen om dat laatste deel,
die € 50.500,- ook nog wel gaan halen. Zou dat gaan lukken? 
 
 



We zijn er bijna! Waarvoor is dat laatste
bedrag nodig? 
Voor het duurzaam oppompen van aardwarmte heeft het zorgcentrum een eigen Trafostation
nodig van tenminste 420 Kva. De vergunning is binnen. Alles bij elkaar is hiervoor een bedrag
nodig van 55.000,- 
 
 
Steun van Wilde Ganzen 
Stichting Proplan werkt al heel wat jaren samen met Wilde
Ganzen. Zoals ze zelf zeggen: ‘Zij ondersteunen graag
aanpakkers die met hun project de wereld een beetje mooier
willen maken’. Bij hen is een aanvraag ingediend en
goedgekeurd. Als Stichting Proplan € 33.665 aanlevert dan
zorgt Wilde Ganzen voor € 18.335,- 
 
 
Helpt u mee de bouw van het zorgcentrum voor de Weduwen van
Srebrenica dit jaar ook echt af te ronden?

Wat is gedaan?
De zorgpost, gebouw nr. 1. is al in gebruik. Klaar zijn de gebouwen 2, 3, 4, 5, 8, 9 en

is gebouw 7 in het laatste stadium van afwerken. 

https://www.stichtingproplan.nl/doneer/


Goed nieuws is ook nieuws.
In juli 2019 is de bouw gestart van het zorgcentrum voor de weduwen van
Srebrenica. Een maand later gingen 15 jongeren uit Moordrecht als vrijwilligers aan
de slag. Daarna hebben drie groepen met mannen flink aangepakt, met name in het
aanbrengen van plinten, verfwerk en egaliseren van de vloeren (1200 meter plinten,
2000 m2  geëgaliseerd en 450 m2 aan PVC vloerbedekking is aangebracht).

Inmiddels zijn de voorbereidingen
afgerond en kan voor de vijfde en vrijwel

Deze keer aan het werk om PVC
vloerbedekking aan te brengen op de



zeker de laatste keer een vrijwilligersploeg
naar het zorgcentrum gaan. Een
enthousiaste en gemotiveerde groep van
12 mannen hebben van harte ‘JA’ gezegd
om op eigen kosten in het najaar nog een
keer de handen uit de mouwen te steken
en daarmee zorgen om de Weduwen van
Srebrenica niet in de kou te laten staan.
Dat mag je gerust letterlijk opvatten. Want
winters met min 15 graden zijn eerder
regel dan uitzondering in Oost-
Bosnië. Ook deze groep TOPPERS zet
alles op alles dat het zorgcentrum nabij
Srebrenica nog dit jaar klaar is.

(vorige keer) geëgaliseerde vloeren in
gebouw 7. Tevens worden de badkamers
ingericht, incl. de W.C’s, wordt het
elektramateriaal en de keukens
geïnstalleerd in de appartementen. Het
belooft weer een prachtige tijd te worden.
Want naast werken is het ook genieten
van elkaar en..... ook al komt Stichting
Proplan al meer dan 20 jaar in Bosnië
Herzegovina, keer op keer weten de
mensen en het land ons te verrassen. Wat
nog verder te zeggen? Gewoon, dat het
een groot wonder is dat er vrijwilligers zijn
met een groot hart. Als dat geen goed
nieuws is.

Nog even dit.
Soms kom je in situaties terecht waarbij je denkt: ‘Hoe is het mogelijk’. 
Dat is ook het geval als ik een bezoekje breng bij een familie die echt heel arm is. Ze
hebben een opgroeiende dochter die zeer begaafd is.  Ze zou graag dit schooljaar naar het
gymnasium gaan. Helaas het geld ontbreekt. Beslist niet a-sociaal maar als gevolg van de
oorlog is de vader erg depressief en afgekeurd om in loondienst te werken.

Het huis wordt gedeeld met een broer van de familie. De broer en zijn gezin aan de
voorkant, zij aan de achterzijde. Het huis is heel slecht, overal scheuren en de ramen nodig
aan vervanging toe. Er is geen douche, buiten is er een hokje wat als w.c. dient, geen
toiletpot, dus dat is op je hurken zitten voor het doen van je behoefte. Dan moet er een



emmertje water mee want er is geen stortbak en als gezegd, ook geen douche en zelfs
geen boiler. 
 
Plan om te helpen die geen helper hebben.
Er is een keuken(tje) waar we een douche in kunnen maken. Dan in 1 kamer die nu dient
als woon en slaapkamer voor de ouders een nieuwe keuken realiseren. Dat is in Bosnië
niet ongebruikelijk. Tevens andere ramen erin en natuurlijk de gaten en scheuren wind en
waterdicht maken en wat stucwerk. 
 
Kosten opknappen huis € 3.500,- 
Alma voor 3 jaar naar het gymnasium € 1.800,-

Heeft u naar aanleiding van deze nieuwsbrief vragen of opmerkingen? Neem dan contact op met
Willem Pronk (voorzitter en oprichter Stichting Proplan) via 06-24905140 of 0182 670167.

Wilt u de nieuwsbrief delen met anderen? Heel graag!

Deel Tweet Stuur door Deel

U krijgt deze digitale nieuwsbrief, omdat u bekend bent als pashouder bij De Baanderij en/of betrokken
bent bij het werk van Stichting Proplan. Van hen waar we het postadres van hebben ontvangen, krijgen

deze nieuwsbrief ook thuis via de post. Stelt u dit ook op prijs? Geef dan uw postadres door via
onderstaand e-mailadres. 

Industriestraat 1 - 2802 AC Gouda 
Telefoon (0182) 67 01 67 -  E-mail info@stichtingproplan.nl 

Rek.nr.: NL44INGB0004350357 
RSIN nr.: 806032911 

KvK nr.: 41170029 
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