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In 2022 bestaat het werk van Stichting Proplan 25 jaar.  
Een mooier moment kan ik mij niet bedenken dan de officiële 
opening van het zorgcentrum in het jubileumjaar. Maar dan doe
ik een heleboel ander werk tekort waar ik met verbazing op 
mag terugzien. Wat is er enorm veel bereikt. Dit kon alleen 
gebeuren dankzij de vele mensen die al dat werk mogelijk ge-
maakt hebben, met geld, met middelen of als vrijwilliger.  

Daar wil ik iedereen nog eens heel hartelijk voor bedanken.  
Bovenal dank ik onze hemelse Vader en ik wil Hem hiervoor 
alle eer geven.  Hoewel het financieel door de jaren heen vaak 
spannend was, is het in de afgelopen 25 jaar toch altijd goed 
gekomen.

HET IS ONMOGELIJK OM ALLES MET U 
TE DELEN, MAAR HET BELANGRIJKSTE 
WIL IK GRAAG BENOEMEN ZOALS:

	Scholen zijn verbouwd en er zijn 
 tientallen huizen gebouwd
	Waterbronnen gerealiseerd
	Bezoekwerk allerarmsten
	Kinderen en jongeren die naar school konden 
 gaan of zelfs naar de universiteit
	Duizenden voedseltassen zijn uitgedeeld
	Duizenden rugtassen met inhoud uitgedeeld 
 waar  een kind helemaal blij van wordt
Schapen en koeien zijn gekocht
Ondernemers geholpen met kredieten

EN NOG IS DE LIJST NIET COMPLEET!

IS ER DAN NOG EEN WENS IN HET KADER 
VAN ONS 25-JARIG BESTAAN? JAZEKER! 
Graag breng ik ons jubileumproject onder uw aandacht. Onze 
partner MFS Emmaus wil ik komend jaar gaan verrassen met… 
zonnepanelen voor hun andere zorgcentrum. 

In dit zorgcentrum (nabij Doboj) verblijven 428 bewoners met 
een psychische beperking, van licht tot heel zwaar, waaronder 
veel mensen met een oorlogstrauma. Persoonlijk ervaar ik het 
als een voorrecht om al jaren lang dit zorgcentrum op tal van 
manieren te kunnen helpen. Bij elk bezoek zie ik met eigen 
ogen de toewijding van de medewerkers. Als private instelling 
moet Emmaus er steeds zelf zorgen om alle kosten te kunnen 
betalen. Bijvoorbeeld maandelijks een bedrag van € 5.000,- 
voor energiekosten aan het elektriciteitsbedrijf. Hun maande-
lijkse verbruik van elektriciteit bedraagt ongeveer 50.000 kWh, 
het gemiddelde jaarverbruik is 600 MWh. 

Met de aankoop van zonnepanelen kan ongeveer een  
besparing van 15% bereikt worden. De aankoopkosten zijn  
€ 50.000,- en we willen er alles aan doen om dit voor 1 mei 
2022 mogelijk te maken. Ze verdienen het! Nu hoop ik maar 
dat u ons gaat verrassen.

25 JARIG 
JUBILEUM 
PROJECT 

ZONNEPANELEN BEWONERS 
PSYCHISCH ZORGCENTRUM

STEUN STICHTING PROPLAN
Maak uw gift over t.n.v. Stichting Proplan 
op NL44INGB0004350357 
Of ga naar: stichtingproplan.nl/doneer

Regelmatig gaat een flinke vracht kleding en schoenen naar Bosnië 
en sinds kort ook naar Servië. Bewust niet gratis, maar voor een klein 
prijsje kopen de arme mensen hun kleding en schoenen via kleding-
winkels die wij hiervan voorzien. Breng a.u.b alleen goede bruikbare en 
schone kleding/schoenen. Dank u wel!

Oude telefoons, laptops en computers zijn nog altijd wat geld waard 
door recycling of hergebruik. Het geld dat wij hiermee ophalen komt 
weer volledig ten goede van onze projecten.  

Inleveren kan dagelijks tussen 8.30 en 17.30 uur, 
ook op zaterdag bij De Baanderij, Industriestraat 1 - Gouda.

INNAME KLEDING & SCHOENEN 
EN UW AFGEDANKTE TELEFOON 
OF COMPUTER

STEUN STICHTING PROPLAN
Maak uw gift over t.n.v. Stichting Proplan 
op NL44INGB0004350357 
Of ga naar: stichtingproplan.nl/doneer

PRACHTIG INITIATIEF
Tijdens de pandemie verkocht een lieve mevrouw uit 
Moordrecht mondkapjes en is zo creatief dat ze zelfs 
tassen maakt en ook nog een antieke stoel opnieuw be-
kleedde.  Ook op deze manier wordt aan ons gedacht. 

HET OPGEHAALDE BEDRAG GING RUIM 
OVER DE € 1.000,-. HULDE! 

DIT DEED STICHTING PROPLAN IN 2021 MET UW GELD:
BEZOEKEN MOEDERS VAN SREBRENICA
Twee betrokken jonge vrouwen van MFS Emmaus Bosnië gaan da-
gelijks op pad om de Moeders van Srebrenica op te zoeken met een 
4x4 Dacia Duster. Proplan voorziet in 75% van de kosten: € 16.000,-

HULP BOGITI.NET
We hielpen Bogiti.net t/m september 2021 met € 4.800,- om de  
boodschap van God via internet in Bosnië uit te dragen.

SCHOLIEREN EN STUDENTEN
Kosten besteed aan ondersteuning Bosnische scholieren en 
studenten die anders niet naar school kunnen: € 10.500,-

RUGZAKJES VOOR KINDEREN
Wereldwijd werden 1250 rugtassen verstuurd à € 8,50 per stuk 
(altijd een nieuwe rugtas, nieuwe  schriften, kleurboek, enz.) 
Totaal  € 10.625,-

PROPLAN VOEDSELBANK
De Proplan voedselbank zorgde 10 maanden lang (niet in de 2 
zomermaanden dan is er genoeg uit eigen tuin) voor tenminste 
35 gezinnen, totaal € 12.250,-

MEDISCHE MATERIALEN ZORGCENTRUM
Heel wat medische materialen nodig voor het zorgcentrum  
konden voordelig worden aangekocht, totaalbedrag € 3.850,-

HUIS VOOR ARME ROMA PASTOR 
In Zemun, een voorstad van Belgrado helpen we al jarenlang 
de Roma pastor met € 400,- per kwartaal als hulp in zijn 
inkomen. In 2021 gaven we hem ondersteuning voor de aankoop 
van een casco huis inclusief grond en geld voor de afbouw. 
Totaalbedrag € 21.000,-
        

HUIS STRAATARME FAMILIE WIND- EN WATERDICHT 
Een straatarme familie zonder douche, boiler en ramen met 
kozijnen  waar de wind en regen vrij spel had, hebben we kunnen 
helpen. Alles is geregeld  (incl. een voordeur) voor € 3.500,-. Een 
betrokken Proplan-vriend voorzag in de studiekosten van hun 
dochter met € 600,-. Zo simpel kan het soms zijn.  

TRANSPORTKOSTEN HULPGOEDEREN
Aan transportkosten van hulpgoederen naar Bosnië werd 
€ 3.000,- uitgegeven.

BOUW ZORGCENTRUM WEDUWEN SREBRENICA
Aan de bouw van het zorgcentrum werd in 2021 een bedrag 
van € 407.792,05 besteed.
 

TOTAALBEDRAG €€ 493.917,05 
HIERAAN MEEGEHOLPEN? WEET U ERDOOR GEZEGEND! 



ONGELOOF 
26 jaar geleden vond de genocide in Srebrenica plaats, als tragisch 
dieptepunt van de oorlog in voormalig Joegoslavië. Hoe kón het 
dat de wereld dit liet gebeuren? Een  vraag  die blijft rondzingen is 
waarom de Nederlandse blauwhelmen, namens de V.N. als bevei-
liger in Srebrenica, niet hebben  kunnen voorkomen dat er meer 
dan 8500 (!!) mannen werden vermoord. Dan ook nog het onrecht, 
de machteloosheid, gebroken beloftes,  leugens en het (blijven) 
wegkijken door wereldleiders en politici waardoor de levens van 
tienduizenden mensen voor altijd ingrijpend en onherstelbaar zijn 
verwoest. Hier past maar één woord: ONGELOOF.

WAT DEED DE WERELD? NIETS!
De tweede en eveneens prangende vraag: Wat deed de wereld 
voor de weduwen ná die weerzinwekkende volkerenmoord? Het 
antwoord is kort: NIETS. Het was uiteindelijk Stichting Proplan die 
zich het lot van de overgebleven vrouwen aantrok. Weduwen die 
de moed hadden om terug te gaan naar hun verwoeste huizen en 
de plek waar het allemaal was gebeurd. Proplan ging er heen om 
hulp te bieden. Dat was voor het eerst in 1999 met humanitaire 
noodhulp en het geven van schapen. Later werd MFS Emmaus in-
geschakeld. Met financiële hulp van Stichting Proplan kon het be-
zoekwerk aan de weduwen thuis worden opgestart. In een straal 
van circa 200 km van Srebrenica wonen ongeveer 300 van deze 
weduwen. Een kwart hiervan kan worden bezocht. De meesten 
wonen ver van de bewoonde wereld. Hun dankbaarheid kent geen 
grenzen met dit bezoekwerk. Proplan realiseerde zich dat deze 
weduwen ouder werden zonder dat er naar hen omgekeken werd. 
Opnieuw wegkijken en aan hun lot overlaten zoals in 1995 zou zo 
oneerlijk zijn en was geen optie.  

De rest weet u, de mouwen opgestroopt zijn we samen met onze 
partner Emmaus vol overtuiging aan de gang gegaan. Op hooguit 
400 meter van de grote begraafplaats waar hun dierbaren liggen 
begraven is een uniek en mooi zorgcentrum gerealiseerd. 

WAS DAT GEMAKKELIJK? VERRE VAN!
Dwars door zeeën en bergen van zorgen hebben we elkaar vast-
gehouden, biddend en elkaar trouw beloofd om hoe dan ook dit 
zorgcentrum te willen realiseren. Door corona kon er niet worden 
gereisd en waren er fondsen die hun hulp hebben afgezegd. 

Het is met grote dankbaarheid om (2,5 jaar na de eerste steen) 
te mogen doorgeven dat de bouw vrijwel klaar is. Zodra het weer 
het toelaat wordt de straatverlichting, het asfalt en de afraste-
ring aangebracht. Inmiddels is voorzien in de bedden, gordijnen, 
meubilair, etc. Daarmee wordt het mogelijk dat in maart 2022 de 
eerste weduwen hun intrek kunnen nemen. Eind april is de feeste- 
lijke, officiële opening. 

ONGELOOF MAAKT PLAATS 
VOOR MAAR ÉÉN WOORD: ONGELOOFLIJK
Daarom is het goed om iedereen, op  welke manier ook 
betrokken, te bedanken voor de ontvangen hulp!

U KUNT TROTS ZIJN 
OP DIT RESULTAAT!

ONGELOOF EN... 
...ONGELOOFLIJK!

IN GESPREK MET WEDUWE 
ŠUHRA MALIC
 
WOONACHTIG IN POTOCARI
(GEMEENTE SREBRENICA) 
DICHTBIJ DE BOUWLOCATIE
Šuhra is 85 en loopt sinds een paar 
jaar, na een val, met twee krukken. 
Ze oogt kwetsbaar en tegelijk stralen haar ogen een heldere kracht uit. Ze 
vertelt hoe ze haar kinderen heeft grootgebracht. Over een zoon die elektro-
technisch ingenieur werd en een zoontje van zes maanden had toen de oorlog 
zijn leven kostte. En over de andere zoon die met haar man de mooiste meu-
bels maakte. Ook deze zoon verloor ze in de oorlog.  Naast deze twee kinderen 
verloor ze nog twee broers, drie schoonzonen en twee neven.

Ze schiet vol als ze vertelt over haar zus die met nog meer 
vrouwen gevangen genomen werd en misbruikt werd om ten slotte  
opgesloten te worden in een huis dat in brand werd gestoken.

Wonder boven wonder overleefde haar man de oorlog. Bij een controlepost 
werd hij aangehouden door een Serviër. Deze had veel aan hem te danken en 
liet hem door. Tot aan het eind van de oorlog bleven Šuhra en haar man in bal-
lingschap in Vogošća. Na de oorlog keerden ze terug naar hun eigen huis. Daar 
woonden inmiddels andere mensen, die toestemming gaven om in de garage 
te wonen. Na verloop van tijd vertrokken de andere bewoners en konden Šuhra 
en haar man weer in hun eigen huis. Kort daarna overleed de man van Šuhra 
en woont ze dus alleen. Ze is erg blij met de bezoeken van de 2 vrouwen van 
het Emmausbezoekteam dat mogelijk gemaakt wordt door Stichting Proplan. 

MOEDER ŠUHRA ZIET ENORM UIT NAAR 
DE OPENING VAN HET ZORGCENTRUM!

HET BOUWBEDRIJF 
De directeur Adem Halilovic van het aannemingsbedrijf 
INVEST GRADNJA uit Gračanica kan trots zijn op zijn 
grootste project ooit, een zorgcentrum voor de weduwen 
van Srebrenica. Ik heb 23 jaar terug het bedrijf van mijn 
vader overgenomen en je kan gerust zeggen dat we de huisaannemer zijn van 
Emmaus en Stichting Proplan. Vertrouwen is hierbij een sleutelwoord. Al heel 
wat bouwwerken zijn gerealiseerd, zoals het gezinsvervangend huis voor kinde-
ren, diverse woonhuizen. En niet te vergeten, na de enorme watersnood in 2014 
werd een complete stadswijk in Šamac weer opgebouwd. 

Inderdaad, dit was een groot project maar wij houden van uitdaging. Allereerst 
het krijgen van alle vergunningen, de sterk gestegen prijzen en in ons land is 
duurzaam bouwen nauwelijks een issue. In Nederland is dit veel verder ont-
wikkeld. Hier wordt nog volop verwarmd met kolen en hout, het is goedkoop 
en er is hier nog geen regelgeving voor de uitstoot van CO2. De opdracht vanuit 
Nederland was om een zo duurzaam mogelijk zorgcentrum te bouwen. Naast de 
sterk gestegen kosten van bouwmaterialen van vaak 30 procent of meer heeft 
dit een extra investering gevraagd van ruim € 400.000,-. Bijvoorbeeld in plaats 
van dubbel nu driedubbel glas, geen 10 maar 20 cm isolatie en aardwarmte via 
warmtepompen. Voor de bewoners is er een eigen keuken, er zijn liften en er is 
een oproep- alarmsysteem. Uniek voor ons is dat in de hete zomers koeling kan 
worden aangeleverd via het verwarmingssysteem dat, in plaats van warmte, dan 
koeling levert. 

Met hulp van prof. ir. Jouke Post uit Nederland waren de communicatielijnen 
kort. Wat ik heel mooi vond was het bezoek van de vrijwilligers uit Nederland. 
Hun inzet, de open manier van communicatie en tips, dat werkt echt aansteke-

lijk. Kortom, ik ben heel trots op dit project en weet zeker dat de bewo-
ners hier van een mooie oude dag kunnen gaan genieten!

WAT BEZIELT EEN PROPLAN 
VRIJWILLIGER OM IN BOSNIË AAN EEN 
ZORGCENTRUM TE WILLEN WERKEN?

In het dagelijks leven is hij IT’er en verantwoor-
delijk voor de informatiebeveiliging van zijn be-
drijf en klanten. Heel wat anders dan timmeren, 
verven en badkamermeubilair installeren. Maar 
Eric vindt het geweldig om ook met zijn handen te 
werken en doet thuis ook het nodige zelf.  Eric is 
in 2021 drie keer mee geweest als vrijwilliger om 
een bijdrage te leveren aan het zorgcentrum.

Eric woont in Waddinxveen, is getrouwd 
met Klazina, die als verpleegkundig speci-
alist in een zorginstelling werkt. Ze hebben 
vijf kinderen waarvan 2 getrouwd. Hij rijdt 
graag motor of racefiets en is al heel wat 
jaren actief binnen de kerkgemeenschap 
‘De Rank’ in Waddinxveen. 

 
WAAROM DOE JE DIT? 
‘Het werk van Stichting Proplan ken ik al langere  
tijd en na het lezen van hun nieuwsbrief met 
daarin een oproep om vrijwilligers heb ik mijzelf 
vorig jaar opgegeven. Het werken voor Stichting 
Proplan is verslavend, ik heb geen moment spijt 
van die beslissing. Binnen Stichting Proplan is 
de onderlinge sfeer iets waar je blij van wordt, 
maar zeker ook het je inzetten voor je naasten 
en het resultaat zien van je werk geeft echt een 
goed gevoel. Bovendien, werken in Bosnië Her-
zegovina heeft iets speciaals. Je ziet overal nog 
de gevolgen van de oorlog. Dat vraagt weinig 
toelichting om voor de weduwen van Srebrenica 
aan de gang te gaan. Verder word je enorm ver-
wend en is er een gulle gastvrijheid. Hoewel er 
best stevig gewerkt wordt moet je oppassen om 
niet een paar kilo aan te komen voordat je weer 
naar huis gaat. Het mooie is ook dat we allemaal 
een heel verschillende achtergrond hebben en dat 
dit op geen enkele manier belemmerend werkt.  
Sterker, je maakt nieuwe vrienden.
Kortom, meewerken aan de projecten van 
Stichting Proplan is een echte aanrader!’

ZORGCENTRUM  
WEDUWEN SREBRENICA

VRIJWILLIGER:

ERIC BEGEER



ONGELOOF 
26 jaar geleden vond de genocide in Srebrenica plaats, als tragisch 
dieptepunt van de oorlog in voormalig Joegoslavië. Hoe kón het 
dat de wereld dit liet gebeuren? Een  vraag  die blijft rondzingen is 
waarom de Nederlandse blauwhelmen, namens de V.N. als bevei-
liger in Srebrenica, niet hebben  kunnen voorkomen dat er meer 
dan 8500 (!!) mannen werden vermoord. Dan ook nog het onrecht, 
de machteloosheid, gebroken beloftes,  leugens en het (blijven) 
wegkijken door wereldleiders en politici waardoor de levens van 
tienduizenden mensen voor altijd ingrijpend en onherstelbaar zijn 
verwoest. Hier past maar één woord: ONGELOOF.

WAT DEED DE WERELD? NIETS!
De tweede en eveneens prangende vraag: Wat deed de wereld 
voor de weduwen ná die weerzinwekkende volkerenmoord? Het 
antwoord is kort: NIETS. Het was uiteindelijk Stichting Proplan die 
zich het lot van de overgebleven vrouwen aantrok. Weduwen die 
de moed hadden om terug te gaan naar hun verwoeste huizen en 
de plek waar het allemaal was gebeurd. Proplan ging er heen om 
hulp te bieden. Dat was voor het eerst in 1999 met humanitaire 
noodhulp en het geven van schapen. Later werd MFS Emmaus in-
geschakeld. Met financiële hulp van Stichting Proplan kon het be-
zoekwerk aan de weduwen thuis worden opgestart. In een straal 
van circa 200 km van Srebrenica wonen ongeveer 300 van deze 
weduwen. Een kwart hiervan kan worden bezocht. De meesten 
wonen ver van de bewoonde wereld. Hun dankbaarheid kent geen 
grenzen met dit bezoekwerk. Proplan realiseerde zich dat deze 
weduwen ouder werden zonder dat er naar hen omgekeken werd. 
Opnieuw wegkijken en aan hun lot overlaten zoals in 1995 zou zo 
oneerlijk zijn en was geen optie.  

De rest weet u, de mouwen opgestroopt zijn we samen met onze 
partner Emmaus vol overtuiging aan de gang gegaan. Op hooguit 
400 meter van de grote begraafplaats waar hun dierbaren liggen 
begraven is een uniek en mooi zorgcentrum gerealiseerd. 

WAS DAT GEMAKKELIJK? VERRE VAN!
Dwars door zeeën en bergen van zorgen hebben we elkaar vast-
gehouden, biddend en elkaar trouw beloofd om hoe dan ook dit 
zorgcentrum te willen realiseren. Door corona kon er niet worden 
gereisd en waren er fondsen die hun hulp hebben afgezegd. 

Het is met grote dankbaarheid om (2,5 jaar na de eerste steen) 
te mogen doorgeven dat de bouw vrijwel klaar is. Zodra het weer 
het toelaat wordt de straatverlichting, het asfalt en de afraste-
ring aangebracht. Inmiddels is voorzien in de bedden, gordijnen, 
meubilair, etc. Daarmee wordt het mogelijk dat in maart 2022 de 
eerste weduwen hun intrek kunnen nemen. Eind april is de feeste- 
lijke, officiële opening. 

ONGELOOF MAAKT PLAATS 
VOOR MAAR ÉÉN WOORD: ONGELOOFLIJK
Daarom is het goed om iedereen, op  welke manier ook 
betrokken, te bedanken voor de ontvangen hulp!

U KUNT TROTS ZIJN 
OP DIT RESULTAAT!

ONGELOOF EN... 
...ONGELOOFLIJK!

IN GESPREK MET WEDUWE 
ŠUHRA MALIC
 
WOONACHTIG IN POTOCARI
(GEMEENTE SREBRENICA) 
DICHTBIJ DE BOUWLOCATIE
Šuhra is 85 en loopt sinds een paar 
jaar, na een val, met twee krukken. 
Ze oogt kwetsbaar en tegelijk stralen haar ogen een heldere kracht uit. Ze 
vertelt hoe ze haar kinderen heeft grootgebracht. Over een zoon die elektro-
technisch ingenieur werd en een zoontje van zes maanden had toen de oorlog 
zijn leven kostte. En over de andere zoon die met haar man de mooiste meu-
bels maakte. Ook deze zoon verloor ze in de oorlog.  Naast deze twee kinderen 
verloor ze nog twee broers, drie schoonzonen en twee neven.

Ze schiet vol als ze vertelt over haar zus die met nog meer 
vrouwen gevangen genomen werd en misbruikt werd om ten slotte  
opgesloten te worden in een huis dat in brand werd gestoken.

Wonder boven wonder overleefde haar man de oorlog. Bij een controlepost 
werd hij aangehouden door een Serviër. Deze had veel aan hem te danken en 
liet hem door. Tot aan het eind van de oorlog bleven Šuhra en haar man in bal-
lingschap in Vogošća. Na de oorlog keerden ze terug naar hun eigen huis. Daar 
woonden inmiddels andere mensen, die toestemming gaven om in de garage 
te wonen. Na verloop van tijd vertrokken de andere bewoners en konden Šuhra 
en haar man weer in hun eigen huis. Kort daarna overleed de man van Šuhra 
en woont ze dus alleen. Ze is erg blij met de bezoeken van de 2 vrouwen van 
het Emmausbezoekteam dat mogelijk gemaakt wordt door Stichting Proplan. 

MOEDER ŠUHRA ZIET ENORM UIT NAAR 
DE OPENING VAN HET ZORGCENTRUM!

HET BOUWBEDRIJF 
De directeur Adem Halilovic van het aannemingsbedrijf 
INVEST GRADNJA uit Gračanica kan trots zijn op zijn 
grootste project ooit, een zorgcentrum voor de weduwen 
van Srebrenica. Ik heb 23 jaar terug het bedrijf van mijn 
vader overgenomen en je kan gerust zeggen dat we de huisaannemer zijn van 
Emmaus en Stichting Proplan. Vertrouwen is hierbij een sleutelwoord. Al heel 
wat bouwwerken zijn gerealiseerd, zoals het gezinsvervangend huis voor kinde-
ren, diverse woonhuizen. En niet te vergeten, na de enorme watersnood in 2014 
werd een complete stadswijk in Šamac weer opgebouwd. 

Inderdaad, dit was een groot project maar wij houden van uitdaging. Allereerst 
het krijgen van alle vergunningen, de sterk gestegen prijzen en in ons land is 
duurzaam bouwen nauwelijks een issue. In Nederland is dit veel verder ont-
wikkeld. Hier wordt nog volop verwarmd met kolen en hout, het is goedkoop 
en er is hier nog geen regelgeving voor de uitstoot van CO2. De opdracht vanuit 
Nederland was om een zo duurzaam mogelijk zorgcentrum te bouwen. Naast de 
sterk gestegen kosten van bouwmaterialen van vaak 30 procent of meer heeft 
dit een extra investering gevraagd van ruim € 400.000,-. Bijvoorbeeld in plaats 
van dubbel nu driedubbel glas, geen 10 maar 20 cm isolatie en aardwarmte via 
warmtepompen. Voor de bewoners is er een eigen keuken, er zijn liften en er is 
een oproep- alarmsysteem. Uniek voor ons is dat in de hete zomers koeling kan 
worden aangeleverd via het verwarmingssysteem dat, in plaats van warmte, dan 
koeling levert. 

Met hulp van prof. ir. Jouke Post uit Nederland waren de communicatielijnen 
kort. Wat ik heel mooi vond was het bezoek van de vrijwilligers uit Nederland. 
Hun inzet, de open manier van communicatie en tips, dat werkt echt aansteke-

lijk. Kortom, ik ben heel trots op dit project en weet zeker dat de bewo-
ners hier van een mooie oude dag kunnen gaan genieten!

WAT BEZIELT EEN PROPLAN 
VRIJWILLIGER OM IN BOSNIË AAN EEN 
ZORGCENTRUM TE WILLEN WERKEN?

In het dagelijks leven is hij IT’er en verantwoor-
delijk voor de informatiebeveiliging van zijn be-
drijf en klanten. Heel wat anders dan timmeren, 
verven en badkamermeubilair installeren. Maar 
Eric vindt het geweldig om ook met zijn handen te 
werken en doet thuis ook het nodige zelf.  Eric is 
in 2021 drie keer mee geweest als vrijwilliger om 
een bijdrage te leveren aan het zorgcentrum.

Eric woont in Waddinxveen, is getrouwd 
met Klazina, die als verpleegkundig speci-
alist in een zorginstelling werkt. Ze hebben 
vijf kinderen waarvan 2 getrouwd. Hij rijdt 
graag motor of racefiets en is al heel wat 
jaren actief binnen de kerkgemeenschap 
‘De Rank’ in Waddinxveen. 

 
WAAROM DOE JE DIT? 
‘Het werk van Stichting Proplan ken ik al langere  
tijd en na het lezen van hun nieuwsbrief met 
daarin een oproep om vrijwilligers heb ik mijzelf 
vorig jaar opgegeven. Het werken voor Stichting 
Proplan is verslavend, ik heb geen moment spijt 
van die beslissing. Binnen Stichting Proplan is 
de onderlinge sfeer iets waar je blij van wordt, 
maar zeker ook het je inzetten voor je naasten 
en het resultaat zien van je werk geeft echt een 
goed gevoel. Bovendien, werken in Bosnië Her-
zegovina heeft iets speciaals. Je ziet overal nog 
de gevolgen van de oorlog. Dat vraagt weinig 
toelichting om voor de weduwen van Srebrenica 
aan de gang te gaan. Verder word je enorm ver-
wend en is er een gulle gastvrijheid. Hoewel er 
best stevig gewerkt wordt moet je oppassen om 
niet een paar kilo aan te komen voordat je weer 
naar huis gaat. Het mooie is ook dat we allemaal 
een heel verschillende achtergrond hebben en dat 
dit op geen enkele manier belemmerend werkt.  
Sterker, je maakt nieuwe vrienden.
Kortom, meewerken aan de projecten van 
Stichting Proplan is een echte aanrader!’

ZORGCENTRUM  
WEDUWEN SREBRENICA

VRIJWILLIGER:

ERIC BEGEER
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In 2022 bestaat het werk van Stichting Proplan 25 jaar.  
Een mooier moment kan ik mij niet bedenken dan de officiële 
opening van het zorgcentrum in het jubileumjaar. Maar dan doe
ik een heleboel ander werk tekort waar ik met verbazing op 
mag terugzien. Wat is er enorm veel bereikt. Dit kon alleen 
gebeuren dankzij de vele mensen die al dat werk mogelijk ge-
maakt hebben, met geld, met middelen of als vrijwilliger.  

Daar wil ik iedereen nog eens heel hartelijk voor bedanken.  
Bovenal dank ik onze hemelse Vader en ik wil Hem hiervoor 
alle eer geven.  Hoewel het financieel door de jaren heen vaak 
spannend was, is het in de afgelopen 25 jaar toch altijd goed 
gekomen.

HET IS ONMOGELIJK OM ALLES MET U 
TE DELEN, MAAR HET BELANGRIJKSTE 
WIL IK GRAAG BENOEMEN ZOALS:

	Scholen zijn verbouwd en er zijn 
 tientallen huizen gebouwd
	Waterbronnen gerealiseerd
	Bezoekwerk allerarmsten
	Kinderen en jongeren die naar school konden 
 gaan of zelfs naar de universiteit
	Duizenden voedseltassen zijn uitgedeeld
	Duizenden rugtassen met inhoud uitgedeeld 
 waar  een kind helemaal blij van wordt
Schapen en koeien zijn gekocht
Ondernemers geholpen met kredieten

EN NOG IS DE LIJST NIET COMPLEET!

IS ER DAN NOG EEN WENS IN HET KADER 
VAN ONS 25-JARIG BESTAAN? JAZEKER! 
Graag breng ik ons jubileumproject onder uw aandacht. Onze 
partner MFS Emmaus wil ik komend jaar gaan verrassen met… 
zonnepanelen voor hun andere zorgcentrum. 

In dit zorgcentrum (nabij Doboj) verblijven 428 bewoners met 
een psychische beperking, van licht tot heel zwaar, waaronder 
veel mensen met een oorlogstrauma. Persoonlijk ervaar ik het 
als een voorrecht om al jaren lang dit zorgcentrum op tal van 
manieren te kunnen helpen. Bij elk bezoek zie ik met eigen 
ogen de toewijding van de medewerkers. Als private instelling 
moet Emmaus er steeds zelf zorgen om alle kosten te kunnen 
betalen. Bijvoorbeeld maandelijks een bedrag van € 5.000,- 
voor energiekosten aan het elektriciteitsbedrijf. Hun maande-
lijkse verbruik van elektriciteit bedraagt ongeveer 50.000 kWh, 
het gemiddelde jaarverbruik is 600 MWh. 

Met de aankoop van zonnepanelen kan ongeveer een  
besparing van 15% bereikt worden. De aankoopkosten zijn  
€ 50.000,- en we willen er alles aan doen om dit voor 1 mei 
2022 mogelijk te maken. Ze verdienen het! Nu hoop ik maar 
dat u ons gaat verrassen.

25 JARIG 
JUBILEUM 
PROJECT 

ZONNEPANELEN BEWONERS 
PSYCHISCH ZORGCENTRUM

STEUN STICHTING PROPLAN
Maak uw gift over t.n.v. Stichting Proplan 
op NL44INGB0004350357 
Of ga naar: stichtingproplan.nl/doneer

Regelmatig gaat een flinke vracht kleding en schoenen naar Bosnië 
en sinds kort ook naar Servië. Bewust niet gratis, maar voor een klein 
prijsje kopen de arme mensen hun kleding en schoenen via kleding-
winkels die wij hiervan voorzien. Breng a.u.b alleen goede bruikbare en 
schone kleding/schoenen. Dank u wel!

Oude telefoons, laptops en computers zijn nog altijd wat geld waard 
door recycling of hergebruik. Het geld dat wij hiermee ophalen komt 
weer volledig ten goede van onze projecten.  

Inleveren kan dagelijks tussen 8.30 en 17.30 uur, 
ook op zaterdag bij De Baanderij, Industriestraat 1 - Gouda.

INNAME KLEDING & SCHOENEN 
EN UW AFGEDANKTE TELEFOON 
OF COMPUTER

STEUN STICHTING PROPLAN
Maak uw gift over t.n.v. Stichting Proplan 
op NL44INGB0004350357 
Of ga naar: stichtingproplan.nl/doneer

PRACHTIG INITIATIEF
Tijdens de pandemie verkocht een lieve mevrouw uit 
Moordrecht mondkapjes en is zo creatief dat ze zelfs 
tassen maakt en ook nog een antieke stoel opnieuw be-
kleedde.  Ook op deze manier wordt aan ons gedacht. 

HET OPGEHAALDE BEDRAG GING RUIM 
OVER DE € 1.000,-. HULDE! 

DIT DEED STICHTING PROPLAN IN 2021 MET UW GELD:
BEZOEKEN MOEDERS VAN SREBRENICA
Twee betrokken jonge vrouwen van MFS Emmaus Bosnië gaan da-
gelijks op pad om de Moeders van Srebrenica op te zoeken met een 
4x4 Dacia Duster. Proplan voorziet in 75% van de kosten: € 16.000,-

HULP BOGITI.NET
We hielpen Bogiti.net t/m september 2021 met € 4.800,- om de  
boodschap van God via internet in Bosnië uit te dragen.

SCHOLIEREN EN STUDENTEN
Kosten besteed aan ondersteuning Bosnische scholieren en 
studenten die anders niet naar school kunnen: € 10.500,-

RUGZAKJES VOOR KINDEREN
Wereldwijd werden 1250 rugtassen verstuurd à € 8,50 per stuk 
(altijd een nieuwe rugtas, nieuwe  schriften, kleurboek, enz.) 
Totaal  € 10.625,-

PROPLAN VOEDSELBANK
De Proplan voedselbank zorgde 10 maanden lang (niet in de 2 
zomermaanden dan is er genoeg uit eigen tuin) voor tenminste 
35 gezinnen, totaal € 12.250,-

MEDISCHE MATERIALEN ZORGCENTRUM
Heel wat medische materialen nodig voor het zorgcentrum  
konden voordelig worden aangekocht, totaalbedrag € 3.850,-

HUIS VOOR ARME ROMA PASTOR 
In Zemun, een voorstad van Belgrado helpen we al jarenlang 
de Roma pastor met € 400,- per kwartaal als hulp in zijn 
inkomen. In 2021 gaven we hem ondersteuning voor de aankoop 
van een casco huis inclusief grond en geld voor de afbouw. 
Totaalbedrag € 21.000,-
        

HUIS STRAATARME FAMILIE WIND- EN WATERDICHT 
Een straatarme familie zonder douche, boiler en ramen met 
kozijnen  waar de wind en regen vrij spel had, hebben we kunnen 
helpen. Alles is geregeld  (incl. een voordeur) voor € 3.500,-. Een 
betrokken Proplan-vriend voorzag in de studiekosten van hun 
dochter met € 600,-. Zo simpel kan het soms zijn.  

TRANSPORTKOSTEN HULPGOEDEREN
Aan transportkosten van hulpgoederen naar Bosnië werd 
€ 3.000,- uitgegeven.

BOUW ZORGCENTRUM WEDUWEN SREBRENICA
Aan de bouw van het zorgcentrum werd in 2021 een bedrag 
van € 407.792,05 besteed.
 

TOTAALBEDRAG €€ 493.917,05 
HIERAAN MEEGEHOLPEN? WEET U ERDOOR GEZEGEND! 


