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   Helpt die geen helper hebben met hulp, hoop en toekomst           
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Inleiding 

 
Er kan op één dag veel veranderen, er kan in 6 maanden tijd nog meer veranderen. 

Dit verslag heeft betrekking op de periode die is geëindigd op 31 december 2021. 

Inmiddels is het eind juni 2022 en we kunnen wel vaststellen dat de wereld er nu heel anders uitziet dan op 

31 december j.l. 

Toen zaten we nog midden in de corona problemen met lock-downs, voor sommigen (soms zeer) 

vervelende lichamelijke gevolgen en financiële vragen en onzekerheden, het laatste vooral voor 

ondernemers. 

Wie er aan dacht of er over sprak dat we 6 maanden later opnieuw met een oorlog  op Europees 

grondgebied te maken zouden hebben zou zeker met een vragende blik zijn aangekeken of als zwartgallig 

zijn bestempeld. 

Helaas hebben zij die toen als doemdenkers zijn aangemerkt gelijk gekregen. 

Rusland is Oekraïne binnengevallen en hoewel de Russische president slechts spreekt over een “speciale 

militaire operatie” denken wij daar toch heel anders over. Als dit een “speciale militaire operatie” is, wat 

gaat er dan gebeuren als Rusland echt oorlog gaat voeren?  

Laten we daar maar niet aan denken, het kan nauwelijks erger. 

Wel is duidelijk dat de nood in de wereld steeds groter wordt, mede ook door die oorlog in Oekraïne. 

Vluchtelingenstromen, hongersnood, de coronapandemie (die wel over lijkt, maar dat zeker niet is), 

aardbevingen. Om nog maar niet te spreken over de chaos die overal op de wereld lijkt te heersen doordat 

mensen elkaar niet meer kunnen of willen begrijpen. 

We denken o.a. aan Amerika, grote conflicten liggen op de loer. 

Stichting Proplan denkt en werkt vanuit een christelijke identiteit. Dat God een nieuwe toekomst voor deze 

vergankelijke wereld in petto heeft is een prachtig perspectief maar betekent niet lijdzaam afwachten. Het 

credo: ‘We mogen werken ‘zolang het dag is’ dient iedere christen hiertoe aan te zetten. 

Dat betekent dat er ook een heel donkere periode over deze wereld zal komen voor die herschepping een 

feit is. Daarover is de Bijbel niet onduidelijk.  Zie onder anderen wat we lezen in Mattheüs 24. Veel dingen 

die daar worden beschreven en aangeduid als “tekenen van (het einde) van de tijden” zien we volop om 

ons heen gebeuren. 

Hoe u daar ook verder over denkt, zeker is dat we mogen weten dat voor God 1000 jaar als één dag is en 

één dag als duizend jaar. Laten wij daarom ons best doen om te werken zolang het dag is voordat de nacht 

komt. Immers, niemand weet wanneer dat moment van het eind van de tijden er zal zijn. Zolang dat 

moment nog niet is aangebroken en dus de nood is de wereld voortduurt heeft Stichting Proplan (samen 

met u) nog een taak te vervullen. Uiteraard onder de voorwaarde dat de mensen achter de Stichting tijd 

van leven hebben. Bijbels gesproken: Deo Volente.  

Binnen dit verslag, dat immers over het jaar 2021 gaat, beperken wij ons tot de opmerking dat Stichting 

Proplan ook is betrokken bij hulpverlening ten aanzien van Oekraïne. Inhoudelijk verwijzen wij alvast naar 

ons volgende jaarverslag. 

 

Zoals bekend zal zijn bij de meeste lezers van dit verslag ligt het werkgebied van Stichting Proplan 

voornamelijk in Bosnië Herzegovina. 

Bij het tot stand komen van dit jaarverslag was er een opmerkelijke gebeurtenis. Door de Nederlandse 
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regering werd een excuus gemaakt aan de zogenaamde  

“Dutchbatters” voor de positie waarin deze destijds zijn terecht 

gekomen. Hoewel eerder al bekend werd gemaakt dat Dutchbat 

wel méér had kunnen doen na de val van Srebrenica bleef het 

naar de overlevenden angstig stil. Zeker is dat we geen excuus 

hebben gehoord, laat staan ook maar één hand is uitgestoken in 

de richting van de grootste slachtoffers van de oorlog daar: zij die 

achterbleven zijn na de enorme genocide die daar werd 

aangericht. 

Vanuit het perspectief van Stichting Proplan: zij, die wij aanduiden 

als “de weduwen”, aldaar genoemd als “de moeders van 

Srebrenica”. 

Het is dat Proplan aandacht aan hen heeft geschonken, nog schenkt en zal blijven schenken, anders had er 

niemand naar hen omgekeken. 

Zoals bekend uit onze vorige verslagen wordt het overgrote deel van onze aandacht en inspanningen 

opgeëist door het gebied rond Srebrenica. En daaraan gekoppeld natuurlijk ook het grootste deel van ons 

budget. 

De zowel fysieke als psychische hulp aan de vrouwen die als weduwe achterbleven, in veel gevallen ook nog 

met het verdriet om omgekomen kinderen, kon gelukkig worden voortgezet. 

En aan de realisatie van een zorgcentrum om deze vrouwen in de nabije toekomst een nog enigszins goede 

oude dag te geven is ook in 2021 hard gewerkt  Het is dit jaar zelfs grotendeels gerealiseerd en zal in 2022 

op 22 oktober officieel worden geopend. 

In dit jaarverslag zal opnieuw uitgebreid verslag worden gedaan van dit project. 

Ook zal aandacht worden geschonken aan andere projecten en ondersteuningen, maar in omvang zijn die 

activiteiten beperkt ten opzichte van de weduwenzorg en de realisatie van het zorgcentrum.  

 

Het bestuur dankt iedereen die door middel van bijdragen in tijd en/of geld heeft geholpen om de 

doelstelling van Stichting Proplan te realiseren. 

Daarnaast, of eigenlijk daarboven, past ons dank aan God die ons steeds weer mogelijkheden heeft 

gegeven om ons werk te doen en u en anderen heeft bewogen om een deel van uw mogelijkheden aan 

Proplan ter beschikking te stellen. 

Juni 2022 

 

Het bestuur van Stichting Proplan 
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Verslag 

Project Zorgcentrum Srebrenica. 

Het behoeft niet veel uitleg dat de fondsenwerving ten behoeve van het financieren van het zorgcentrum 

fiks te lijden heeft gehad van corona. Uiteindelijk is ervoor gekozen om, hoewel nog volop in periode van 

corona, dit op 28 mei 2021 en na een periode van 3 jaar af te sluiten  met een benefietconcert.  

Het was een muzikale reis naar Bosnië en Herzegovina, verzorgd door een keur aan artiesten en 

medewerkers. Met voor ‘elk wat wils’ kon via een livestream dit concert gevolgd worden! 

 

Hoewel een prachtige avond werd het streefbedrag van € 1.050.000 niet gehaald.  Een cheque van  

€ 962.656 kon worden overhandigd. De impact van corona heeft grote gevolgen gehad op de prijzen van 

bouwmaterialen; prijsstijgingen van 35 tot soms wel 100 procent waren niet voorzien. Bij een calculatie in 

2018 aan totale kosten incl. inrichting van € 1.850.000 is het uiteindelijke bedrag 2.1 miljoen euro. Voor 

Stichting Proplan een enorme uitdaging om alles op alles te zetten om na het benefietconcert niet 

€ 1.050.000  bijeen te verzamelen maar € 1.100.000,- Een ongelooflijke uitdaging om nog € 137.344 bij 

elkaar in te zamelen. Op 35.000 euro na is dit  gelukt.  

Waar we heel trots en dankbaar voor zijn dat daarnaast er voor een totaal bedrag van € 110.000 aan PVC 

vloerbedekking incl. lijm en egaliseermiddel is geschonken door een gulle vriend van Stichting Proplan.  

 

Wat ook meer dan het vermelden waard is zijn de enorm betrokken 

vrijwilligers. Heel wat zijn op eigen kosten naar het zorgcentrum 

gegaan en hebben in 6 reizen ervoor gezorgd dat de vloerbedekking 

is aangebracht.   

 Ook heeft Stichting Proplan weten te voorzien in diverse medische 

hulpmiddelen, zonnepanelen, een generator en de APS, (de installatie 

die ervoor moet zorgen dat bij stroomuitval als gevolg van zware 

sneeuwval en/of onweer de generator automatisch opstart)  

Deze onderdelen vertegenwoordigen een waarde van € 100.000,- 

Daarmee is in totaal, door een kleine stichting als Stichting Proplan 

is, en dankzij de hulp van velen, tot en met mei 2022 met het 

ongelofelijke bedrag van totaal € 1.302.344 voorzien in de kosten 

van het zorgcentrum. 

Voor wat betreft het overige deel is hierin door onze partner MFS Emmaus bijgedragen.  
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Ook niet voorzien in 2018 waren oplopende energieprijzen. Maar…..vanaf het eerste begin bij de plannen 

van de bouw werd het niet meer verantwoord geacht om met hout en kolen voor verwarming te zorgen.  

Ondanks een enorme investering van meer dan € 420.000  is gekozen om het zorgcentrum energie-neutraal 

te doen zijn. Anno 2022 blijkt hoe wijs deze keuze is geweest bij de sterk oplopende energieprijzen en het 

stikstofprobleem.  

Door een betrokken Nederlander is middels een lening voorzien in een ontbrekend bedrag van € 250.000 

aan de partner MFS Emmaus.  

Hierdoor kan het project in 2022 worden afgerond en zal in het jaar dat Stichting Proplan haar 25e 

verjaardag viert, het zorgcentrum worden geopend. Een mooier cadeau kunnen we ons niet wensen. 

 

Project ‘Liefde voor de Weduwen van Srebrenica’. 

Zoals al eerder aangehaald is de fysieke en psychische hulpverlening aan de Weduwen van Srebrenica in 

2021 voortgezet. Fysiek met voedselpakketten en waar nodig praktische hulpverlening, maar, minstens zo 

belangrijk, met psychische hulp door middel van gesprekken die door geschoolde hulpverleners worden 

gevoerd om de opgelopen trauma’s zo goed als mogelijk te verwerken. Dagelijks trekken ze erop uit, weer 

of geen weer. Is er midden in de nacht een probleem, er is nauwelijks familie in enige nabijheid.  

Ook dan zijn zij degene die erop uit gaan. Iets waarbij 

we met eigen ogen gezien hebben hoe zwaar de 

omstandigheden zijn om daar te komen waar deze 

weduwen wonen, zeker in de winterperiode.  

Hulp bij deze verwerking zal ongetwijfeld ook worden 

geboden doordat er uitzicht is op opname in het 

zorgcentrum op het moment dat zelfzorg niet meer 

mogelijk is. De weduwen kunnen het niet geloven dat 

na jaren praten over hen, door veel organisaties, nu een zorgcentrum is  verrezen waarbinnen alle 

noodzakelijke faciliteiten aanwezig zijn. Daar waar deze weduwen tot voor enkele jaren terug elke hoop op 

hulp had opgegeven (na een zwaar en traumatisch verlopen leven) mogen ze nu hun laatste jaren op een 

goede en liefdevolle manier zorg ontvangen. 

Natuurlijk kan Proplan zeggen dat ze er trots op is, maar we geven er de voorkeur aan niet over trots, maar 

vooral over dankbaarheid te spreken. 

Kinderwerk en schoolsponsorplan 

Niet alleen voor de ouderen heeft Stichting Proplan aandacht, ook jeugdigen die op onze weg komen en 

hulp nodig hebben krijgen die waar mogelijk. 

Betaling van schoolgelden en leermiddelen zorgen er voor dat velen aan hun toekomst kunnen werken 

waar dat anders door gebrek aan financiën onmogelijk zou zijn.  

Een stukje hulp wat hopelijk zal meehelpen bij de verder opbouw van het land. 
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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 85 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 10 kinderen heeft Stichting Proplan de verblijfkosten van hen in het internaat voor 

haar rekening genomen, een totaal bedrag van 9.000 euro.   

Daarnaast werd gezorgd dat 13 jongeren naar een middelbare school konden. Dat kost ongeveer € 800 per 

schooljaar wat  niet is  op te brengen als het inkomen € 150 per maand bedraagt. 

Naast onderwijs wordt ook veel aandacht besteed aan maatschappelijke vorming, sportactiviteiten etc. 

 

Evangelisatieprojecten 

“Niet bij brood alleen” zegt een Woord van Jezus (Matth. 4:4). 

Daarom wil Proplan naast haar sociale taak ook invulling geven aan de opdracht om het Goede Nieuws  

kenbaar te maken aan iedereen. 

In 2021 is dat gedaan door ondersteuning van Romazending in Servië en zendingswerk in Swaziland vanuit 

Zuid-Afrika. Dit laatste werk is al ontstaan in de vorige eeuw toen het noodzakelijk bleek voorlichting te 

geven over het voorkomen van besmetting met het HIV virus. Evangelisatie werd daaraan gekoppeld. 

Regelmatig krijgen we berichten over mensen die gebonden waren door angsten, hun aangepraat door 

medicijnmannen en dergelijke charlatans, maar die nu door het bevrijdende werk van Jezus hiervan zijn 

vrijgemaakt. Ondanks alles wat is gebeurd in 2021 mogen we als bestuur intens dankbaar zijn dat die liefde 

van Hem ons heeft geïnspireerd en het werk heeft willen zegenen.  

Overige activiteiten 

Hier past de uitdrukking “doen wat je hand vindt om te doen” goed bij. 

Tijdens bezoeken aan Bosnië door onze voorzitter wordt hij steeds weer geconfronteerd met individuele 

problemen van mensen. Soms door ziekte, door een sterfgeval, door arbeidsongeschiktheid: mensen zijn 

vaak niet in staat hun problemen zelf op te lossen. 

Her- of verbouw van woningen, hulp bij andersoortige reparaties, behoefte aan computers: er is altijd wel 
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weer iets waar Proplan de oplossing of de helpende hand kan bieden. 

Tijdens die bezoeken aan arme gezinnen in Bosnië wordt regelmatig voorzien in kleding en schoenen 

waarvan de maten tevoren worden doorgegeven. Daarnaast werd door de firma Asscheman ook 2021 weer  

enorm geholpen met een transport per truck van hulpgoederen. Een extra woord van dank daarvoor! 

 

2022 

Naast de al genoemde afronding van het bouwproject “Zorgcentrum” en de voortgezette weduwenzorg  is 

er o.a. hulp geboden bij opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. 

Ook is een “Project “Zonnepanelen” opgestart  als jubileumactie (Stichting Proplan 25 jaar) met als doel de 

energiekosten te verminderen voor een groot zorgcentrum met  420 bewoners met een mentale 

beperking. Dit tehuis heeft een enorme verantwoordelijkheid om dagelijks hen te voorzien van alles wat 

nodig is aan eten, drinken, kleding wassen, medicijnen, etc. Bij de oplopende kosten van voedsel en energie 

is die besparing meer dan welkom. Op 16 september 2022 wordt voor genodigden aandacht gegeven aan 

het 25-jarige jubileum. 

Tenslotte 

Onnoemelijk veel dank aan allen die op welke wijze dan ook hebben bijgedragen aan de realisatie van de 

doelstelling van de stichting: “Helpen die geen helper hebben”.  
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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 daarvoor hartelijk dank!!  

 

 

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, alsmede de kosten 

van het benefietconcert. 

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   € x 1000  € x 1000 

  2021  2020 

Baten     
Vaste giften (toegezegd)  52  50 

     
Bestemmingsgiften  276  117 

Algemene giften  63  69 

Overige baten  4  8 

Legaten en erfstellingen  5   

  400   244 

Lasten     
Ondersteuning:     
Langlopend en structureel  458  291 

Kortlopend en incidenteel 22  26 

    
Evangelisatie etc.  10  22 

Overige ondersteuning  4  2 

  494  341 

Overige uitgaven     

Algemene kosten  24  18 

  518   359 

     

Exploitatiesaldo  -118   -115 

 

Vermogen 

Het vermogen van de stichting bedraagt per 31 december 2021 € 77.224 (negatief) (2020: € 48.440). 

Er was per balansdatum een bestedingsverplichting van € 7.180 wegens geoormerkte giften. 

In 2021 is op basis van een bestuursbesluit ten laste van het resultaat een bedrag van € 199.480 door de 

stichting gedoteerd aan het project “Zorgcentrum”. Dit bedrag is begrepen in het bedrag van € 458.000 in 

bovenstaand overzicht. 

Het negatieve eigen vermogen is gefinancierd middels een lening van € 100.000. De lening valt vrij bij 
overlijden van de verstrekker ervan. 

        

           


