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NIEUWSBRIEF 
- SEPTEMBER 2022 -

HELP STICHTING PROPLAN HELPEN!
IETS TE VIEREN EN U WILT GRAAG 
EEN GOED DOEL HIERIN BETREKKEN? 
Denk dan eens aan Stichting Proplan. Onze hartelijke 
felicitaties gaan naar Jack en Martje Bijl t.g.v. hun vijftigjarig 
huwelijksfeest. Zij vroegen hun gasten om i.p.v. cadeaus een 
gift over te maken naar Stichting Proplan. Goed voorbeeld 
doet goed volgen! 

MAAK EEN KIND BLIJ! 
Al jarenlang maken we elk jaar zeker 1000 kinderen blij met 
een rugtas met daarin: schriften, kleurboek, kleurtjes, een 
popje of een autootje, T-shirtje, pen, potlood, gummetje, 
liniaal enz. Ook meehelpen? 
Kijk eens op www.stichtingproplan.nl/rugzakjes
Geloof ons, u geeft hiermee aan een kind het cadeau van zijn 
of haar leven.

GOEDE GEBRUIKTE KLEDING EN SCHOENEN. 
Geef uw goede, gebruikte kleding en schoenen een tweede 
leven. Breng het naar De Baanderij mits schoon en heel. 
Hiermee ondersteunt u ons werk en een tweetal kringloop-
winkels op de Balkan. We zijn er blij mee en zij niet minder.

AFGEDANKT MOBIELTJE
Uw afgedankte mobieltje, laptop en computer zijn recyclebaar 
en brengen geld op voor de kas van onze stichting.

GEZOCHT: DONATEURS DIE WILLEN MEEHELPEN 
AAN DE TOEKOMST VAN EEN ARM KIND. 
Buiten de kinderen die naar het internaat gaan helpt 
Stichting Proplan nog 10 scholieren en 2 studenten. 
Ze wonen vaak achteraf en om naar school te kunnen 
moeten ze met de bus. Een buskaart kost € 250 euro 
schooljaar. Daar moeten ze, samen met hun lesboeken zelf 
voor zorgen. Daarom is uw maandelijkse hulp voor een scho-
lier meer dan welkom. U helpt al mee vanaf € 10 per maand. 
Doet u mee?

U MERKT AL,
U KAN OP VEEL MANIEREN HELPEN...
WILT U DAAROM BIJ HET OVERMAKEN VAN UW 
GIFT OP NL44INGB 00043 50 357 HET DOEL 
VERMELDEN? HEEL VEEL DANK VOOR UW HULP!

IN GESPREK  
MET WILLEM PRONK
Wie is de man achter Stichting Proplan en hoe 
ziet hij de toekomst voor zich? Tijd voor een 
gesprek met Willem Pronk.

Geboren in 1945 en opgegroeid in een gezin met 4 kinde-
ren, volgde Willem een opleiding in de autotechniek en ging 
aan het werk als automonteur en specialiseerde zich in de 
LPG techniek.

Vervolgens startte hij in 1975 iIn een boerenschuur in 
Woubrugge met de montage van LPG- installaties. Een on-
zekere toekomst als ondernemer trok hem meer dan het 
hebben van een goede baan bij een nog steeds bestaand 
bedrijf als leverancier van LPG, ook wel bekend als autogas.

Het ging goed, in 1978 werd in Alphen aan den Rijn een 
nieuw bedrijfspand in gebruik genomen, met een tanksta-
tion. In de loop van de tijd is het bedrijf uitgegroeid tot een 
gerenommeerde onderneming, actief in alle disciplines van 
de autosector. Veel mensen vinden de oprichter van Pro-
plan nogal pragmatisch en no-nonsense ingesteld. Dat is 
iets wat in je zit, zegt hij er zelf over. Natuurlijk mag je een 
probleem rustig analyseren, maar het doel moet zijn of je 
het kunt oplossen. Zo dacht hij in de beginjaren negentig al 
na over de toekomst. Hoe lang ga je door als ondernemer, 
tot je 65e en dan proberen nog wat terug te geven aan de 
maatschappij? In 1997 verkocht Willem daarom het bedrijf 
en kort daarna richtte hij Stichting Proplan op. Weer twee 
jaar later gingen de deuren open van De Baanderij, ook een 
initiatief van Willem

Hij vertelt: ‘Het is nauwelijks te geloven, zo snel het gegaan 
is, maar dit jaar zal het werk van Stichting Proplan dus 25 jaar 
bestaan. Wat is er enorm veel gedaan, maar bovenal, wat is er 
ook veel bereikt.’

Er zijn tientallen verhalen te vertellen waarbij de onderne-
mersachtergrond een belangrijk voordeel is geweest. Zelf 
zegt Willem dat je niet iets begint om het ‘door je handen 
te laten glippen’. Natuurlijk kun je niet alles alleen – zoals de 
Afrikanen zeggen: ‘Alleen lijkt sneller maar SAMEN kom je 
verder.’ Het is prachtig als je mensen enthousiast kan maken 
om mee te denken en te helpen. Zoiets geeft ‘buikvlinders’. 

Dat er nog nooit een project geweest is wat NIET gelukt is, 
dat is niet iets vanzelfsprekends, aldus Willem. Zeker in een 
land als Bosnië kan het zomaar verkeerd aflopen. Maar in 
geloof, hoop en liefde – en soms was het echt op het ‘rand-
je’ – zijn er zoveel mooie dingen gebeurd. Uiteraard alleen 
maar dankzij al die mensen die dit werk mogelijk hebben 
gemaakt. Of het nu was als vrijwilliger, met middelen of met 
geld dan wel een combinatie van dit alles. Daarom wil hij 
graag iedereen die geholpen heeft vanaf deze plaats nog 
eens heel hartelijk bedanken. 

Willems motivatie is altijd geweest om op diezelfde prakti-
sche, no-nonsense-manier, het evangelie van onze Heer en 
Heiland zichtbaar te maken. Of zoals ze vaak binnen het Le-
ger des Heils zeggen: ‘Geloven doe je met hoofd, je hart en… 
je handen.’ Willem: ‘Daarom is het goed om bovenal onze 
hemelse Vader te danken voor Zijn zegen, niet in de laatste 
plaats voor bescherming, gezondheid en alle hulp van de 
helpers . Ja, het was soms financieel spannend, toch is het 
in al die 25 jaar goed gekomen.’ 

Dat de opening van het zorgcentrum op 22 oktober a.s. sa-
menvalt met het 25-jarig bestaan is wel heel bijzonder. De 
bedoeling was een jaar eerder open te gaan, maar de ge-
volgen van corona hebben de fondswerving flink geraakt. 
Vervolgens zijn de prijzen van bouwmaterialen extreem ge-
stegen, en ziedaar de oorzaak dat het een jaar later is ge-
worden. 

DUS DUBBEL FEEST. 
‘We gaan er alles aan doen dat 22 oktober een prachtige 
dag wordt. Wat gerealiseerd is mag gerust uniek heten. 
Graag vertellen we u elders in deze nieuwsbrief wat daar 
voor de weduwen van Srebrenica tot stand gekomen is. Nu 
het slot nadert van een intensieve periode wordt het tijd 
voor een tandje minder. Dat mag ook wel als je 77 bent. 
Wat meer tijd voor mijn vrouw en… mijn grote hobby, toe-
ren op de motor.’ De bestemming is niet moeilijk te raden, 
Bosnië is een perfect land om op je motor te rijden.

Direct na de inval van Rusland vroegen veel men-
sen op welke manier Stichting Proplan hierin kon 
helpen. Al heel wat jaren zijn er goede contacten 
binnen en buiten Nederland met het Leger des Heils. 
Ook in Moldavië is een bloeiende en actieve afdeling 
hiervan. Met hen is contact gelegd en waren enorm 
verrast dat vanuit Nederland aan hen is gedacht.

WAT ALEXANDRA DARRI NAMENS HET LEGER DES 
HEILS IN MOLDAVIË U GRAAG LAAT WETEN:
Aan allen die ons zegeningen hebben gestuurd voor ons werk 
met vluchtelingen in deze moeilijke tijd, accepteer alstublieft 
onze hartelijke groeten! We zijn u zo dankbaar, jullie waren de 
eersten die ons steun hebben aangeboden op het moment dat 
de vluchtelingenstroom toenam en de werkdruk ongelooflijk 
groot werd. Het Leger des Heils Moldavië reageerde onmid-
dellijk om hulp te bieden aan vluchtelingen en ontheemden uit 
Oekraïne. Vanaf eind februari brachten onze officieren en een 
team van vrijwilligers vrouwen en kinderen die de oorlog moes-
ten ontvluchten van de grens tussen Oekraïne en Moldavië en 
plaatsten ze in ons korps. Omdat de meesten van hen zonder 
spullen waren gevlucht, zijn ze voorzien van wat ze nodig had-
den. Iedereen die bij ons kwam kreeg een warme maaltijd, voed-
selpakketten, drinkwater, warme kleding en schoenen, dekens, 
kussens, luiers en babyvoeding en belangrijke medicijnen.

Zo goed als maar mogelijk werden zij voorzien van onderdak 
in de snel gebouwde opvangcentra voor vluchtelingen. Aan in-
richting hiervoor was van alles nodig. Denk aan bedden, matras-
sen, beddengoed, maar ook handdoeken. Sommigen trokken 
verder, anderen bleven langer. Zodra de plaatsen vrijkwamen, 
namen andere mensen hun plek weer in. Meestal waren dat 
vrouwen en kinderen. De hulp van Stichting Proplan was zowel 
op dit punt als daarna van onschatbare waarde voor ons werk. 
Dankzij uw steun hebben we nog meer mensen in nood kunnen 
bereiken en voorzien van kleding en schoenen, voedsel, hygië-
neproducten, basismedicijnen, bordspellen en speelgoed voor 
kinderen en… een behoorlijke huisvesting. Wat ook belangrijk 
is om aan jullie door te geven was het verstrekken van primaire 
medische benodigdheden zoals verbandmiddelen, zuigelingen-
voeding en luiers voor pasgeborenen aan het Odessa Maternity 
Hospital. We brachten dit naar de grens en overhandigden het 
aan vertegenwoordigers van dit ziekenhuis.

Om de enorme druk op ons werk te verminderen en toch de 
vluchtelingen zo goed mogelijk te helpen is begonnen met het 
verstrekken van vouchers aan vluchtelingen. Die verdelen we re-
gelmatig in onze gebouwen aan alle gezinnen uit Oekraïne met 
minderjarige kinderen. Per kind en per ouder geven we 1 vou-
cher met een nominale waarde van 250 mdl (ongeveer 12-13 
euro), die kan worden gebruikt om alles te kopen in een grote 
lokale supermarktketen, behalve alcohol en sigaretten. Van be-
gin mei tot heden hebben we zo’n 3800 vouchers uitgedeeld.
Van maart tot juni 2022 heeft Stichting Proplan € 9.000 overge-
maakt op de rekening van het Leger des Heils in Moldavië. Met 
deze info hebben we u graag een impressie gegeven van wat we 
doen en waar het geld aan is besteed.

BEDANKBERICHT AAN ALLE SPONSOREN
Wij danken Stichting Proplan voor de liefdevolle hulp in ons da-
gelijkse werk met vluchtelingen. Samen geven we hoop, troost 
en vertrouwen in Gods bescherming. Uw donaties zijn een war-
me omhelzing en troost geworden voor de wanhopige en bange 
mensen. Jullie vrijgevigheid veegde de tranen weg en bracht een 
glimlach en een lach bij de kinderen. De vrouwen, die totaal ge-
desoriënteerd en bang waren, kregen de verzekering dat hun 
kinderen gevoed, warm gehouden, gekleed en geschoeid zou-
den worden. Wij danken u voor dit wonder en geluk om mensen 
in nood te helpen in de naam van onze Heer! Dankzij uw gulle 
deelname hebben meer vrouwen en kinderen kracht, geloof en 
hoop gekregen.

Uit de tweede brief aan de Korintiërs hoofdstuk 9 vanaf vers 7 
Iedereen moet zelf besluiten hoeveel hij wil geven. En laat hij 
dat dan van harte geven, zonder tegenzin of dwang. God houdt 
van mensen die met een blij hart geven. 8 En God is in staat om 
jullie alles overvloedig te geven. Daardoor zullen jullie zelf in alle 
dingen op elk moment meer dan genoeg hebben. En daardoor 
kunnen jullie ook gul aan anderen geven. 9 Dat is zoals het in de 
Boeken staat over iemand die leeft zoals God het wil: “Hij deelt 
altijd gul uit aan de armen. Hij zal voor eeuwig rechtvaardig zijn.”

WE THANK ALL SPONSORS WHO HELPED US 
IN OUR WORK. MAY GOD BLESS YOU ALL!

Kindest regards, Alexandra Darii, 
Projects Coordinator The Salvation Army 
Moldova Division

ONZE HULP AAN OEKRAÏNE 

DANKZIJ UW EN JOUW GIFT!

Graag brengen wij ons jubileumproject nog een keer 
onder uw aandacht. Ook in Bosnië schieten de energie-
prijzen omhoog. Daarom willen we, het andere zorg-
centrum (nabij Doboj) van onze partner MFS Emmaus, 
dit jaar nog gaan verrassen met zonnepanelen. 

Het is echt een voorrecht om al jarenlang dit zorgcentrum op 
tal van manieren te kunnen helpen. In dit zorgcentrum verblij-
ven 428 bewoners met een psychische beperking, van licht tot 
heel zwaar, waaronder veel mensen met een oorlogstrauma. 
Bij elk bezoek zien we met eigen ogen de toewijding van de me-
dewerkers. Als private instelling moet Emmaus steeds zelf ALLE 
kosten betalen. Alleen al aan stroomkosten is dit een maande-
lijks bedrag van € 5.000,-. Hun maandelijks verbruik van elektri-
citeit bedraagt 50.000 kWh, het gemiddelde jaarverbruik is 600 
MWh. Met de aankoop van zonnepanelen kan een besparing 
van ongeveer 15 procent bereikt worden. De aankoopkosten 
zijn € 50.000,- en we willen er alles aan doen om dit nog voor 
de winter mogelijk te maken. Ze verdienen het! Wilt u ons ver-
rassen met een jubileumgift? We kijken ernaar uit. 

VIA DE QR CODE OP DEZE PAGINA 
KOMT U BIJ ONS JAARVERSLAG 2021. 
Dit geeft een verrassend inkijkje in wat er allemaal weer is ge-
lukt, dankzij uw hulp. Wat is het bijzonder dat, ondanks de druk 
om het zorgcentrum in 2022 te openen, het niet ten koste is 

gegaan van wat verder nodig is. Daarom in vogelvlucht wat we 
nog meer mogelijk hebben gemaakt voor de allerarmsten. 

AL HEEL WAT JAREN LUKT HET O.A.: 
- om 35 gezinnen te helpen met een maandelijkse tas met 
voedsel en een zak meel. Behalve de twee zomermaanden, 
dan is er genoeg uit eigen tuin. Kosten € 40,- per keer, per ge-
zin. Totaal in 2021 € 14.000,-. 
 
- 10 kinderen en 2 studenten kunnen met hulp van Proplan 
naar school. Kosten per kind per schooljaar € 500,-, per stu-
dent € 800,-. Totaal € 6.600,- in schooljaar 2021 - 2022.
 
- Voor arme ouders van kinderen in de wijde omgeving van Sre-
brenica is het naar school gaan nog net te doen, maar hoe kom 
je daar als er geen geld is voor de bus? Daarom liet partner 
Emmaus in 2012 een internaat bouwen waar ruim 80 kinderen 
24/7 een liefdevolle plek hebben. Proplan voorziet in de kosten 
van 10 kinderen à € 90,- per maand. Voor 10 maanden in 2021 
werd € 9.000 betaald. 

MEEHELPEN MET EEN BEDRAG PER 
MAAND OM EEN KIND TE HELPEN 
NAAR EEN GOEDE TOEKOMST?  
Dan is naar school kunnen gaan een must. 
Donaties zijn en blijven altijd welkom voor 
de continuïteit van deze hulp en daardoor de 
toekomst van een nieuwe generatie veilig te stellen.

25-JARIG BESTAAN STICHTING PROPLAN. 
ONS JUBILEUMPROJECT!

STEUN STICHTING PROPLAN
Maak uw gift over t.n.v. Stichting Proplan 
op NL44INGB0004350357 
Of ga direct naar:  
stichtingproplan.nl/doneer
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IN GESPREK  
MET WILLEM PRONK
Wie is de man achter Stichting Proplan en hoe 
ziet hij de toekomst voor zich? Tijd voor een 
gesprek met Willem Pronk.

Geboren in 1945 en opgegroeid in een gezin met 4 kinde-
ren, volgde Willem een opleiding in de autotechniek en ging 
aan het werk als automonteur en specialiseerde zich in de 
LPG techniek.

Vervolgens startte hij in 1975 iIn een boerenschuur in 
Woubrugge met de montage van LPG- installaties. Een on-
zekere toekomst als ondernemer trok hem meer dan het 
hebben van een goede baan bij een nog steeds bestaand 
bedrijf als leverancier van LPG, ook wel bekend als autogas.

Het ging goed, in 1978 werd in Alphen aan den Rijn een 
nieuw bedrijfspand in gebruik genomen, met een tanksta-
tion. In de loop van de tijd is het bedrijf uitgegroeid tot een 
gerenommeerde onderneming, actief in alle disciplines van 
de autosector. Veel mensen vinden de oprichter van Pro-
plan nogal pragmatisch en no-nonsense ingesteld. Dat is 
iets wat in je zit, zegt hij er zelf over. Natuurlijk mag je een 
probleem rustig analyseren, maar het doel moet zijn of je 
het kunt oplossen. Zo dacht hij in de beginjaren negentig al 
na over de toekomst. Hoe lang ga je door als ondernemer, 
tot je 65e en dan proberen nog wat terug te geven aan de 
maatschappij? In 1997 verkocht Willem daarom het bedrijf 
en kort daarna richtte hij Stichting Proplan op. Weer twee 
jaar later gingen de deuren open van De Baanderij, ook een 
initiatief van Willem

Hij vertelt: ‘Het is nauwelijks te geloven, zo snel het gegaan 
is, maar dit jaar zal het werk van Stichting Proplan dus 25 jaar 
bestaan. Wat is er enorm veel gedaan, maar bovenal, wat is er 
ook veel bereikt.’

Er zijn tientallen verhalen te vertellen waarbij de onderne-
mersachtergrond een belangrijk voordeel is geweest. Zelf 
zegt Willem dat je niet iets begint om het ‘door je handen 
te laten glippen’. Natuurlijk kun je niet alles alleen – zoals de 
Afrikanen zeggen: ‘Alleen lijkt sneller maar SAMEN kom je 
verder.’ Het is prachtig als je mensen enthousiast kan maken 
om mee te denken en te helpen. Zoiets geeft ‘buikvlinders’. 

Dat er nog nooit een project geweest is wat NIET gelukt is, 
dat is niet iets vanzelfsprekends, aldus Willem. Zeker in een 
land als Bosnië kan het zomaar verkeerd aflopen. Maar in 
geloof, hoop en liefde – en soms was het echt op het ‘rand-
je’ – zijn er zoveel mooie dingen gebeurd. Uiteraard alleen 
maar dankzij al die mensen die dit werk mogelijk hebben 
gemaakt. Of het nu was als vrijwilliger, met middelen of met 
geld dan wel een combinatie van dit alles. Daarom wil hij 
graag iedereen die geholpen heeft vanaf deze plaats nog 
eens heel hartelijk bedanken. 

Willems motivatie is altijd geweest om op diezelfde prakti-
sche, no-nonsense-manier, het evangelie van onze Heer en 
Heiland zichtbaar te maken. Of zoals ze vaak binnen het Le-
ger des Heils zeggen: ‘Geloven doe je met hoofd, je hart en… 
je handen.’ Willem: ‘Daarom is het goed om bovenal onze 
hemelse Vader te danken voor Zijn zegen, niet in de laatste 
plaats voor bescherming, gezondheid en alle hulp van de 
helpers . Ja, het was soms financieel spannend, toch is het 
in al die 25 jaar goed gekomen.’ 

Dat de opening van het zorgcentrum op 22 oktober a.s. sa-
menvalt met het 25-jarig bestaan is wel heel bijzonder. De 
bedoeling was een jaar eerder open te gaan, maar de ge-
volgen van corona hebben de fondswerving flink geraakt. 
Vervolgens zijn de prijzen van bouwmaterialen extreem ge-
stegen, en ziedaar de oorzaak dat het een jaar later is ge-
worden. 

DUS DUBBEL FEEST. 
‘We gaan er alles aan doen dat 22 oktober een prachtige 
dag wordt. Wat gerealiseerd is mag gerust uniek heten. 
Graag vertellen we u elders in deze nieuwsbrief wat daar 
voor de weduwen van Srebrenica tot stand gekomen is. Nu 
het slot nadert van een intensieve periode wordt het tijd 
voor een tandje minder. Dat mag ook wel als je 77 bent. 
Wat meer tijd voor mijn vrouw en… mijn grote hobby, toe-
ren op de motor.’ De bestemming is niet moeilijk te raden, 
Bosnië is een perfect land om op je motor te rijden.

Direct na de inval van Rusland vroegen veel men-
sen op welke manier Stichting Proplan hierin kon 
helpen. Al heel wat jaren zijn er goede contacten 
binnen en buiten Nederland met het Leger des Heils. 
Ook in Moldavië is een bloeiende en actieve afdeling 
hiervan. Met hen is contact gelegd en waren enorm 
verrast dat vanuit Nederland aan hen is gedacht.

WAT ALEXANDRA DARRI NAMENS HET LEGER DES 
HEILS IN MOLDAVIË U GRAAG LAAT WETEN:
Aan allen die ons zegeningen hebben gestuurd voor ons werk 
met vluchtelingen in deze moeilijke tijd, accepteer alstublieft 
onze hartelijke groeten! We zijn u zo dankbaar, jullie waren de 
eersten die ons steun hebben aangeboden op het moment dat 
de vluchtelingenstroom toenam en de werkdruk ongelooflijk 
groot werd. Het Leger des Heils Moldavië reageerde onmid-
dellijk om hulp te bieden aan vluchtelingen en ontheemden uit 
Oekraïne. Vanaf eind februari brachten onze officieren en een 
team van vrijwilligers vrouwen en kinderen die de oorlog moes-
ten ontvluchten van de grens tussen Oekraïne en Moldavië en 
plaatsten ze in ons korps. Omdat de meesten van hen zonder 
spullen waren gevlucht, zijn ze voorzien van wat ze nodig had-
den. Iedereen die bij ons kwam kreeg een warme maaltijd, voed-
selpakketten, drinkwater, warme kleding en schoenen, dekens, 
kussens, luiers en babyvoeding en belangrijke medicijnen.

Zo goed als maar mogelijk werden zij voorzien van onderdak 
in de snel gebouwde opvangcentra voor vluchtelingen. Aan in-
richting hiervoor was van alles nodig. Denk aan bedden, matras-
sen, beddengoed, maar ook handdoeken. Sommigen trokken 
verder, anderen bleven langer. Zodra de plaatsen vrijkwamen, 
namen andere mensen hun plek weer in. Meestal waren dat 
vrouwen en kinderen. De hulp van Stichting Proplan was zowel 
op dit punt als daarna van onschatbare waarde voor ons werk. 
Dankzij uw steun hebben we nog meer mensen in nood kunnen 
bereiken en voorzien van kleding en schoenen, voedsel, hygië-
neproducten, basismedicijnen, bordspellen en speelgoed voor 
kinderen en… een behoorlijke huisvesting. Wat ook belangrijk 
is om aan jullie door te geven was het verstrekken van primaire 
medische benodigdheden zoals verbandmiddelen, zuigelingen-
voeding en luiers voor pasgeborenen aan het Odessa Maternity 
Hospital. We brachten dit naar de grens en overhandigden het 
aan vertegenwoordigers van dit ziekenhuis.

Om de enorme druk op ons werk te verminderen en toch de 
vluchtelingen zo goed mogelijk te helpen is begonnen met het 
verstrekken van vouchers aan vluchtelingen. Die verdelen we re-
gelmatig in onze gebouwen aan alle gezinnen uit Oekraïne met 
minderjarige kinderen. Per kind en per ouder geven we 1 vou-
cher met een nominale waarde van 250 mdl (ongeveer 12-13 
euro), die kan worden gebruikt om alles te kopen in een grote 
lokale supermarktketen, behalve alcohol en sigaretten. Van be-
gin mei tot heden hebben we zo’n 3800 vouchers uitgedeeld.
Van maart tot juni 2022 heeft Stichting Proplan € 9.000 overge-
maakt op de rekening van het Leger des Heils in Moldavië. Met 
deze info hebben we u graag een impressie gegeven van wat we 
doen en waar het geld aan is besteed.

BEDANKBERICHT AAN ALLE SPONSOREN
Wij danken Stichting Proplan voor de liefdevolle hulp in ons da-
gelijkse werk met vluchtelingen. Samen geven we hoop, troost 
en vertrouwen in Gods bescherming. Uw donaties zijn een war-
me omhelzing en troost geworden voor de wanhopige en bange 
mensen. Jullie vrijgevigheid veegde de tranen weg en bracht een 
glimlach en een lach bij de kinderen. De vrouwen, die totaal ge-
desoriënteerd en bang waren, kregen de verzekering dat hun 
kinderen gevoed, warm gehouden, gekleed en geschoeid zou-
den worden. Wij danken u voor dit wonder en geluk om mensen 
in nood te helpen in de naam van onze Heer! Dankzij uw gulle 
deelname hebben meer vrouwen en kinderen kracht, geloof en 
hoop gekregen.

Uit de tweede brief aan de Korintiërs hoofdstuk 9 vanaf vers 7 
Iedereen moet zelf besluiten hoeveel hij wil geven. En laat hij 
dat dan van harte geven, zonder tegenzin of dwang. God houdt 
van mensen die met een blij hart geven. 8 En God is in staat om 
jullie alles overvloedig te geven. Daardoor zullen jullie zelf in alle 
dingen op elk moment meer dan genoeg hebben. En daardoor 
kunnen jullie ook gul aan anderen geven. 9 Dat is zoals het in de 
Boeken staat over iemand die leeft zoals God het wil: “Hij deelt 
altijd gul uit aan de armen. Hij zal voor eeuwig rechtvaardig zijn.”

WE THANK ALL SPONSORS WHO HELPED US 
IN OUR WORK. MAY GOD BLESS YOU ALL!

Kindest regards, Alexandra Darii, 
Projects Coordinator The Salvation Army 
Moldova Division

ONZE HULP AAN OEKRAÏNE 

DANKZIJ UW EN JOUW GIFT!

Graag brengen wij ons jubileumproject nog een keer 
onder uw aandacht. Ook in Bosnië schieten de energie-
prijzen omhoog. Daarom willen we, het andere zorg-
centrum (nabij Doboj) van onze partner MFS Emmaus, 
dit jaar nog gaan verrassen met zonnepanelen. 

Het is echt een voorrecht om al jarenlang dit zorgcentrum op 
tal van manieren te kunnen helpen. In dit zorgcentrum verblij-
ven 428 bewoners met een psychische beperking, van licht tot 
heel zwaar, waaronder veel mensen met een oorlogstrauma. 
Bij elk bezoek zien we met eigen ogen de toewijding van de me-
dewerkers. Als private instelling moet Emmaus steeds zelf ALLE 
kosten betalen. Alleen al aan stroomkosten is dit een maande-
lijks bedrag van € 5.000,-. Hun maandelijks verbruik van elektri-
citeit bedraagt 50.000 kWh, het gemiddelde jaarverbruik is 600 
MWh. Met de aankoop van zonnepanelen kan een besparing 
van ongeveer 15 procent bereikt worden. De aankoopkosten 
zijn € 50.000,- en we willen er alles aan doen om dit nog voor 
de winter mogelijk te maken. Ze verdienen het! Wilt u ons ver-
rassen met een jubileumgift? We kijken ernaar uit. 

VIA DE QR CODE OP DEZE PAGINA 
KOMT U BIJ ONS JAARVERSLAG 2021. 
Dit geeft een verrassend inkijkje in wat er allemaal weer is ge-
lukt, dankzij uw hulp. Wat is het bijzonder dat, ondanks de druk 
om het zorgcentrum in 2022 te openen, het niet ten koste is 

gegaan van wat verder nodig is. Daarom in vogelvlucht wat we 
nog meer mogelijk hebben gemaakt voor de allerarmsten. 

AL HEEL WAT JAREN LUKT HET O.A.: 
- om 35 gezinnen te helpen met een maandelijkse tas met 
voedsel en een zak meel. Behalve de twee zomermaanden, 
dan is er genoeg uit eigen tuin. Kosten € 40,- per keer, per ge-
zin. Totaal in 2021 € 14.000,-. 
 
- 10 kinderen en 2 studenten kunnen met hulp van Proplan 
naar school. Kosten per kind per schooljaar € 500,-, per stu-
dent € 800,-. Totaal € 6.600,- in schooljaar 2021 - 2022.
 
- Voor arme ouders van kinderen in de wijde omgeving van Sre-
brenica is het naar school gaan nog net te doen, maar hoe kom 
je daar als er geen geld is voor de bus? Daarom liet partner 
Emmaus in 2012 een internaat bouwen waar ruim 80 kinderen 
24/7 een liefdevolle plek hebben. Proplan voorziet in de kosten 
van 10 kinderen à € 90,- per maand. Voor 10 maanden in 2021 
werd € 9.000 betaald. 

MEEHELPEN MET EEN BEDRAG PER 
MAAND OM EEN KIND TE HELPEN 
NAAR EEN GOEDE TOEKOMST?  
Dan is naar school kunnen gaan een must. 
Donaties zijn en blijven altijd welkom voor 
de continuïteit van deze hulp en daardoor de 
toekomst van een nieuwe generatie veilig te stellen.

25-JARIG BESTAAN STICHTING PROPLAN. 
ONS JUBILEUMPROJECT!

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



‘DIT GRENST ECHT AAN HET ONGELOOFLIJKE.’ 
DAT IS WAT JE HOORT ALS MENSEN VOOR HET 
EERST ZIEN WAT ER IS GEREALISEERD. 
ZELFS IN NEDERLAND ZOU DIT EEN PRACHTIGE 
PLEK ZIJN VOOR OUDEREN.
 

MAAR EERST EVEN TERUG NAAR HET BEGIN. 
Bij de eerste bouwtekeningen (in 2017) was 1.5 miljoen euro  
nodig. Maar hoe krijg je ruim 1 miljoen euro bij elkaar? Schreef 
ik in een nieuwsbrief bij de start van de fondsenwerving. 

We zijn het gaan doen – om een oude vissersterm te gebruiken: 
‘Op hoop van zegen.’ Want als je de netten niet uitgooit dan weet 
je zeker dat je niets vangt. Op 19 juli 2019 werd de eerste schep 
cement gestort. In augustus kwamen de eerste vrijwilligers, een 
groep enthousiaste jongeren uit Moordrecht (dicht bij Gouda). 
Vervolgens kwamen de klussers, mannen tussen de 14 en 75 
jaar, met een stel rechterhanden en met maar één doel: de we-
duwen niet aan hun eenzame lot over te laten, dat zorgcentrum 

moet en zal er komen. Dus eindelijk ook eens goed nieuws over 
Srebrenica. Totdat... Had ooit iemand gehoord van dat virus, 
en dat de prijzen van bouwmaterialen extreem zouden stijgen?  
Ondanks het coronatijdperk was opgeven geen optie voor part-
ner IFS Emmaus en Stichting Proplan. 

NEVER GIVE UP! 
Inmiddels is vrijwel alles klaar. Door partner IFS Emmaus is  
€ 800.000 opgehaald. Door Stichting Proplan 1.38 miljoen euro. 
Door tal van mensen en fondsen is hieraan meegeholpen. Nee, 
het zal het journaal niet halen, laat staan de voorpagina van de 
kranten. Toch is het uniek. 

Vol hoop kijken we uit naar de opening over ruim een maand,  
op 22 oktober. Misschien was u sceptisch of dit project in Srebr-
enica wel zou lukken. Maar kijk naar de foto’s en wat er gebeurd 
is. Dit is zo bijzonder, ik noem het een wonder van God. Zijn we 
er nu? Bijna, als laatste moeten alle daken aan de binnenkant 
nog geïsoleerd worden voordat de kou invalt. De kosten hier-
voor zijn € 35.000 en hebben hiervoor al € 14.000 ingezameld. 
Dus we missen nog € 21.000.

HET ZORGCENTRUM IN POTOCARI, 
GEMEENTE SREBRENICA

INTERVIEW MET  
ILDA BURIC
 
Het is nog niet gemakkelijk om met Ilda in gesprek 
te komen. Ze praat niet graag over zichzelf. Maar 
na wat aandringen en verteld te hebben dat het 
over haar werk gaat wil ze daar toch aan meewer-
ken.

WAT BRACHT JE ERTOE OM BIJ 
MFS EMMAUS TE GAAN WERKEN?
Na mijn opleiding was ik eigenlijk helemaal niet van plan in 
Bosnië te blijven maar, zoals zoveel jonge mensen, naar Oos-
tenrijk te gaan om daar aan het werk te gaan.

MAAR?
Het was volop coronatijd, reizen ging niet. Een vriendin maak-
te mij attent op een vacature bij Emmaus. Ik heb daarop gesol-
liciteerd en ben aangenomen.

HEB JE ALTIJD AL DIT WERK WILLEN DOEN?
Ja en nee, ik wilde als kind graag bij de politie werken, dus 
omgaan met mensen en niet uit de weg gaan voor complexe 
situaties, dat trok mij aan.

TOCH IS HET HEEL ANDERS GELOPEN… 
Zeg dat wel. Tijdens de sollicitatie werd ik goed geïnformeerd 
en wist ik gelijk: dat wil ik graag gaan doen!

WAT WAS HET DAN WAT JE DAARIN AANTROK?  
HET IS NIET MAKKELIJK OM MET GETRAUMATISEERDE 
MOEDERS OM TE GAAN DIE ZOVEEL HEBBEN  
MEEGEMAAKT AAN PIJN EN VERDRIET.
In het begin was het medelijden met deze stakkers. Ik doe dit 
werk nu ruim een jaar en wat je terugkrijgt van hen, dat is zo-
veel liefde. Je denkt dat je iets komt brengen en dat is ook zo. 
Maar wat je terugkrijgt is zoveel meer.

KUN JE EEN VOORBEELD GEVEN?
Ze zijn zo enorm blij als je komt. Omdat ze nagenoeg niemand 
hebben, zien ze ons als het enige contact. Ze wonen veelal op 
de meest eenzame plaatsen. Dat ze hun verhaal doen aan een 
mens maakt ons bezoek aan hen tot een feestdag. Het kost 
vaak heel wat moeite om bij ze weg te gaan.

IS ER IETS WAT JE ERG ZWAAR VINDT 
OF MOEILIJK OM TE DOEN?
Eigenlijk is niets mij en mijn collega Selma te zwaar. We doen 
ons werk met veel plezier. Soms heb je wat meer geduld nodig 
want als ze hun verhaal verteld hebben willen ze dat je blijft en 
beginnen ze gewoon opnieuw. Och, dan heb je wel wat extra 
geduld nodig, maar dat is het dan ook wel.

JE ZEI DAT DE MEESTE VAN DE WEDUWEN ERG  
EENZAAM EN VER VAN DE BEWOONDE WERELD WONEN.
Nou en of, vaak moeten we wel 1,5 uur rijden in onze 4x4 Da-
cia Duster voor een bezoek aan één weduwe. In de wintertijd 
soms nog langer. Heel wat stukken gaan over karrensporen. 
Dan is het echt een groot avontuur om hen te bezoeken.

 

 
IK WEET DAT JULLIE 24/7 VOOR ZE KLAAR STAAN. 
HOE DOEN JULLIE DAT?
Dat is geen vraag, we doen het, want dit is geen werk tussen 
8 en 17 uur. De 43 weduwen hebben allemaal een oude  
Nokia-telefoon en weten ons te vinden wanneer het nodig 
is. Dus ook midden in de nacht en bij weer of geen weer. We 
doen dit met liefde.

IS DIT WERK DAN EEN ROEPING, EEN MISSIE?
De weduwen hebben vanaf 1995 tot het moment van aanvang 
hulp (dankzij het idee en financiering van Stichting Proplan en 
de uitvoering door Emmaus) alleen maar gepraat gehoord, 
maar er werd geen vinger naar hen uitgestoken. Ze zeggen 
dan: ‘Ze hebben onze mannen en zoons vermoord, het is ons 
niet gegeven kleinkinderen van onze zoons te knuffelen.’ Ze 
doen het vaak bij ons en zeggen dan ook: ‘Wees alsjeblieft 
onze kleinkinderen.’ Vanbinnen maakt dat je zo blij.

HOE ONTSPAN JE IN DIT HEFTIGE WERK?
Selma en ik kunnen goed met elkaar overweg, je praat samen 
en praat dingen dan van je af. Soms pak ik een goed boek en 
probeer ook wat tv te kijken. Wanneer er bij Emmaus door 
andere jonge mensen volleybal wordt gespeeld doe ik graag 
een potje mee.

WAT GEEFT JE ENERGIE?
Mijn werk en dat ik thuis nu ook geld inbreng voor ons gezin. 
Een meer dan welkome aanvulling op het inkomen.

ALS JE DE KANS ZOU KRIJGEN OM OP HET BELANG-
RIJKSTE JOURNAAL OP TV WAT TE ZEGGEN VOOR JON-
GEREN VAN JOUW LEEFTIJD, WAT ZOU JE DAN AAN HEN 
WILLEN DOORGEVEN?
Dat Bosnië Herzegovina een land is om NIET van weg te gaan. 
We verdienen het als land om niet in de steek te worden ge-
laten.

WAT IS JE DROOM  
EN HEB JE VOOR HET WERK NOG EEN WENS?
Mijn droom is dat ik dit werk nog lang mag doen en een impuls 
mag geven aan uitbreiding hiervan. We hebben echt mensen 
te kort en er zijn nog zoveel weduwen die niemand zien. Als 
ik nog een wens mag doen: mooi als we een nieuwe(re) Dacia 
4x4 zouden kunnen gaan inzetten. De huidige heeft veel te 
verduren gehad en straks staan we een keer stil…

Na het drama in 1995 waarbij meer dan 8500 mannen werden vermoord 
(ondanks toegezegde veiligheid van de VN) werd hun zwaar beproefde 
en getraumatiseerde leven er per dag alleen maar eenzamer op. Nie-
mand die een hand naar hen uitstak. Maar wat kun je als kleine Neder-
landse stichting doen? 

Onze koning stelde zichzelf en het Huis van Oranje een vraag tijdens de do-
denherdenking op de Dam in 2021. Kijken we soms niet TE MAKKELIJK de an-
dere kant op? Die vraag stellen we ons dagelijks, toekijken, erover praten of 
aan de gang? Vanuit die gedachte is zowel De Baanderij als Stichting Proplan 
opgestart en is nog steeds de ziel van ons werk.

Het helpen van deze aan hun lot overgelaten vrouwen is menselijkerwijs ge-
sproken een bijna niet te doen werk. Er is hun zoveel beloofd aan hulp, maar 
puntje bij paaltje bleven ze er alleen voor staan. Stichting Proplan heeft jaren 
terug het idee uitgewerkt om 45 van deze weduwen in hun huisjes op te 
zoeken in hun eenzaam en troosteloos bestaan. Wat we wilden was maar 
één ding: hulp, hoop en liefde geven. Dat konden we niet zelf. Maar via onze 
partnerorganisatie IFS Emmaus in Bosnië maken we dit vanaf 2016 financieel 
mogelijk. 

Om de tien dagen komt de 4x4 auto hen opzoeken. Dat is geen luxe, want ze 
wonen vaak hoog in de bergen en zijn alleen via geitenpaadjes te bereiken. 
Wie zijn het die dit zware maar prachtige werk doen? 

We gingen in gesprek met Ilda Buric, sociaal werkster bij MFS Emmaus sinds 
2021; zij bezoekt samen met haar collega Selma Durakovic deze weduwen.

ONZE INZET VOOR DE 
‘WEDUWEN VAN SREBRENICA’

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



‘DIT GRENST ECHT AAN HET ONGELOOFLIJKE.’ 
DAT IS WAT JE HOORT ALS MENSEN VOOR HET 
EERST ZIEN WAT ER IS GEREALISEERD. 
ZELFS IN NEDERLAND ZOU DIT EEN PRACHTIGE 
PLEK ZIJN VOOR OUDEREN.
 

MAAR EERST EVEN TERUG NAAR HET BEGIN. 
Bij de eerste bouwtekeningen (in 2017) was 1.5 miljoen euro  
nodig. Maar hoe krijg je ruim 1 miljoen euro bij elkaar? Schreef 
ik in een nieuwsbrief bij de start van de fondsenwerving. 

We zijn het gaan doen – om een oude vissersterm te gebruiken: 
‘Op hoop van zegen.’ Want als je de netten niet uitgooit dan weet 
je zeker dat je niets vangt. Op 19 juli 2019 werd de eerste schep 
cement gestort. In augustus kwamen de eerste vrijwilligers, een 
groep enthousiaste jongeren uit Moordrecht (dicht bij Gouda). 
Vervolgens kwamen de klussers, mannen tussen de 14 en 75 
jaar, met een stel rechterhanden en met maar één doel: de we-
duwen niet aan hun eenzame lot over te laten, dat zorgcentrum 

moet en zal er komen. Dus eindelijk ook eens goed nieuws over 
Srebrenica. Totdat... Had ooit iemand gehoord van dat virus, 
en dat de prijzen van bouwmaterialen extreem zouden stijgen?  
Ondanks het coronatijdperk was opgeven geen optie voor part-
ner IFS Emmaus en Stichting Proplan. 

NEVER GIVE UP! 
Inmiddels is vrijwel alles klaar. Door partner IFS Emmaus is  
€ 800.000 opgehaald. Door Stichting Proplan 1.38 miljoen euro. 
Door tal van mensen en fondsen is hieraan meegeholpen. Nee, 
het zal het journaal niet halen, laat staan de voorpagina van de 
kranten. Toch is het uniek. 

Vol hoop kijken we uit naar de opening over ruim een maand,  
op 22 oktober. Misschien was u sceptisch of dit project in Srebr-
enica wel zou lukken. Maar kijk naar de foto’s en wat er gebeurd 
is. Dit is zo bijzonder, ik noem het een wonder van God. Zijn we 
er nu? Bijna, als laatste moeten alle daken aan de binnenkant 
nog geïsoleerd worden voordat de kou invalt. De kosten hier-
voor zijn € 35.000 en hebben hiervoor al € 14.000 ingezameld. 
Dus we missen nog € 21.000.

HET ZORGCENTRUM IN POTOCARI, 
GEMEENTE SREBRENICA

INTERVIEW MET  
ILDA BURIC
 
Het is nog niet gemakkelijk om met Ilda in gesprek 
te komen. Ze praat niet graag over zichzelf. Maar 
na wat aandringen en verteld te hebben dat het 
over haar werk gaat wil ze daar toch aan meewer-
ken.

WAT BRACHT JE ERTOE OM BIJ 
MFS EMMAUS TE GAAN WERKEN?
Na mijn opleiding was ik eigenlijk helemaal niet van plan in 
Bosnië te blijven maar, zoals zoveel jonge mensen, naar Oos-
tenrijk te gaan om daar aan het werk te gaan.

MAAR?
Het was volop coronatijd, reizen ging niet. Een vriendin maak-
te mij attent op een vacature bij Emmaus. Ik heb daarop gesol-
liciteerd en ben aangenomen.

HEB JE ALTIJD AL DIT WERK WILLEN DOEN?
Ja en nee, ik wilde als kind graag bij de politie werken, dus 
omgaan met mensen en niet uit de weg gaan voor complexe 
situaties, dat trok mij aan.

TOCH IS HET HEEL ANDERS GELOPEN… 
Zeg dat wel. Tijdens de sollicitatie werd ik goed geïnformeerd 
en wist ik gelijk: dat wil ik graag gaan doen!

WAT WAS HET DAN WAT JE DAARIN AANTROK?  
HET IS NIET MAKKELIJK OM MET GETRAUMATISEERDE 
MOEDERS OM TE GAAN DIE ZOVEEL HEBBEN  
MEEGEMAAKT AAN PIJN EN VERDRIET.
In het begin was het medelijden met deze stakkers. Ik doe dit 
werk nu ruim een jaar en wat je terugkrijgt van hen, dat is zo-
veel liefde. Je denkt dat je iets komt brengen en dat is ook zo. 
Maar wat je terugkrijgt is zoveel meer.

KUN JE EEN VOORBEELD GEVEN?
Ze zijn zo enorm blij als je komt. Omdat ze nagenoeg niemand 
hebben, zien ze ons als het enige contact. Ze wonen veelal op 
de meest eenzame plaatsen. Dat ze hun verhaal doen aan een 
mens maakt ons bezoek aan hen tot een feestdag. Het kost 
vaak heel wat moeite om bij ze weg te gaan.

IS ER IETS WAT JE ERG ZWAAR VINDT 
OF MOEILIJK OM TE DOEN?
Eigenlijk is niets mij en mijn collega Selma te zwaar. We doen 
ons werk met veel plezier. Soms heb je wat meer geduld nodig 
want als ze hun verhaal verteld hebben willen ze dat je blijft en 
beginnen ze gewoon opnieuw. Och, dan heb je wel wat extra 
geduld nodig, maar dat is het dan ook wel.

JE ZEI DAT DE MEESTE VAN DE WEDUWEN ERG  
EENZAAM EN VER VAN DE BEWOONDE WERELD WONEN.
Nou en of, vaak moeten we wel 1,5 uur rijden in onze 4x4 Da-
cia Duster voor een bezoek aan één weduwe. In de wintertijd 
soms nog langer. Heel wat stukken gaan over karrensporen. 
Dan is het echt een groot avontuur om hen te bezoeken.

 

 
IK WEET DAT JULLIE 24/7 VOOR ZE KLAAR STAAN. 
HOE DOEN JULLIE DAT?
Dat is geen vraag, we doen het, want dit is geen werk tussen 
8 en 17 uur. De 43 weduwen hebben allemaal een oude  
Nokia-telefoon en weten ons te vinden wanneer het nodig 
is. Dus ook midden in de nacht en bij weer of geen weer. We 
doen dit met liefde.

IS DIT WERK DAN EEN ROEPING, EEN MISSIE?
De weduwen hebben vanaf 1995 tot het moment van aanvang 
hulp (dankzij het idee en financiering van Stichting Proplan en 
de uitvoering door Emmaus) alleen maar gepraat gehoord, 
maar er werd geen vinger naar hen uitgestoken. Ze zeggen 
dan: ‘Ze hebben onze mannen en zoons vermoord, het is ons 
niet gegeven kleinkinderen van onze zoons te knuffelen.’ Ze 
doen het vaak bij ons en zeggen dan ook: ‘Wees alsjeblieft 
onze kleinkinderen.’ Vanbinnen maakt dat je zo blij.

HOE ONTSPAN JE IN DIT HEFTIGE WERK?
Selma en ik kunnen goed met elkaar overweg, je praat samen 
en praat dingen dan van je af. Soms pak ik een goed boek en 
probeer ook wat tv te kijken. Wanneer er bij Emmaus door 
andere jonge mensen volleybal wordt gespeeld doe ik graag 
een potje mee.

WAT GEEFT JE ENERGIE?
Mijn werk en dat ik thuis nu ook geld inbreng voor ons gezin. 
Een meer dan welkome aanvulling op het inkomen.

ALS JE DE KANS ZOU KRIJGEN OM OP HET BELANG-
RIJKSTE JOURNAAL OP TV WAT TE ZEGGEN VOOR JON-
GEREN VAN JOUW LEEFTIJD, WAT ZOU JE DAN AAN HEN 
WILLEN DOORGEVEN?
Dat Bosnië Herzegovina een land is om NIET van weg te gaan. 
We verdienen het als land om niet in de steek te worden ge-
laten.

WAT IS JE DROOM  
EN HEB JE VOOR HET WERK NOG EEN WENS?
Mijn droom is dat ik dit werk nog lang mag doen en een impuls 
mag geven aan uitbreiding hiervan. We hebben echt mensen 
te kort en er zijn nog zoveel weduwen die niemand zien. Als 
ik nog een wens mag doen: mooi als we een nieuwe(re) Dacia 
4x4 zouden kunnen gaan inzetten. De huidige heeft veel te 
verduren gehad en straks staan we een keer stil…

Na het drama in 1995 waarbij meer dan 8500 mannen werden vermoord 
(ondanks toegezegde veiligheid van de VN) werd hun zwaar beproefde 
en getraumatiseerde leven er per dag alleen maar eenzamer op. Nie-
mand die een hand naar hen uitstak. Maar wat kun je als kleine Neder-
landse stichting doen? 

Onze koning stelde zichzelf en het Huis van Oranje een vraag tijdens de do-
denherdenking op de Dam in 2021. Kijken we soms niet TE MAKKELIJK de an-
dere kant op? Die vraag stellen we ons dagelijks, toekijken, erover praten of 
aan de gang? Vanuit die gedachte is zowel De Baanderij als Stichting Proplan 
opgestart en is nog steeds de ziel van ons werk.

Het helpen van deze aan hun lot overgelaten vrouwen is menselijkerwijs ge-
sproken een bijna niet te doen werk. Er is hun zoveel beloofd aan hulp, maar 
puntje bij paaltje bleven ze er alleen voor staan. Stichting Proplan heeft jaren 
terug het idee uitgewerkt om 45 van deze weduwen in hun huisjes op te 
zoeken in hun eenzaam en troosteloos bestaan. Wat we wilden was maar 
één ding: hulp, hoop en liefde geven. Dat konden we niet zelf. Maar via onze 
partnerorganisatie IFS Emmaus in Bosnië maken we dit vanaf 2016 financieel 
mogelijk. 

Om de tien dagen komt de 4x4 auto hen opzoeken. Dat is geen luxe, want ze 
wonen vaak hoog in de bergen en zijn alleen via geitenpaadjes te bereiken. 
Wie zijn het die dit zware maar prachtige werk doen? 

We gingen in gesprek met Ilda Buric, sociaal werkster bij MFS Emmaus sinds 
2021; zij bezoekt samen met haar collega Selma Durakovic deze weduwen.

ONZE INZET VOOR DE 
‘WEDUWEN VAN SREBRENICA’

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



‘DIT GRENST ECHT AAN HET ONGELOOFLIJKE.’ 
DAT IS WAT JE HOORT ALS MENSEN VOOR HET 
EERST ZIEN WAT ER IS GEREALISEERD. 
ZELFS IN NEDERLAND ZOU DIT EEN PRACHTIGE 
PLEK ZIJN VOOR OUDEREN.
 

MAAR EERST EVEN TERUG NAAR HET BEGIN. 
Bij de eerste bouwtekeningen (in 2017) was 1.5 miljoen euro  
nodig. Maar hoe krijg je ruim 1 miljoen euro bij elkaar? Schreef 
ik in een nieuwsbrief bij de start van de fondsenwerving. 

We zijn het gaan doen – om een oude vissersterm te gebruiken: 
‘Op hoop van zegen.’ Want als je de netten niet uitgooit dan weet 
je zeker dat je niets vangt. Op 19 juli 2019 werd de eerste schep 
cement gestort. In augustus kwamen de eerste vrijwilligers, een 
groep enthousiaste jongeren uit Moordrecht (dicht bij Gouda). 
Vervolgens kwamen de klussers, mannen tussen de 14 en 75 
jaar, met een stel rechterhanden en met maar één doel: de we-
duwen niet aan hun eenzame lot over te laten, dat zorgcentrum 

moet en zal er komen. Dus eindelijk ook eens goed nieuws over 
Srebrenica. Totdat... Had ooit iemand gehoord van dat virus, 
en dat de prijzen van bouwmaterialen extreem zouden stijgen?  
Ondanks het coronatijdperk was opgeven geen optie voor part-
ner IFS Emmaus en Stichting Proplan. 

NEVER GIVE UP! 
Inmiddels is vrijwel alles klaar. Door partner IFS Emmaus is  
€ 800.000 opgehaald. Door Stichting Proplan 1.38 miljoen euro. 
Door tal van mensen en fondsen is hieraan meegeholpen. Nee, 
het zal het journaal niet halen, laat staan de voorpagina van de 
kranten. Toch is het uniek. 

Vol hoop kijken we uit naar de opening over ruim een maand,  
op 22 oktober. Misschien was u sceptisch of dit project in Srebr-
enica wel zou lukken. Maar kijk naar de foto’s en wat er gebeurd 
is. Dit is zo bijzonder, ik noem het een wonder van God. Zijn we 
er nu? Bijna, als laatste moeten alle daken aan de binnenkant 
nog geïsoleerd worden voordat de kou invalt. De kosten hier-
voor zijn € 35.000 en hebben hiervoor al € 14.000 ingezameld. 
Dus we missen nog € 21.000.

HET ZORGCENTRUM IN POTOCARI, 
GEMEENTE SREBRENICA

INTERVIEW MET  
ILDA BURIC
 
Het is nog niet gemakkelijk om met Ilda in gesprek 
te komen. Ze praat niet graag over zichzelf. Maar 
na wat aandringen en verteld te hebben dat het 
over haar werk gaat wil ze daar toch aan meewer-
ken.

WAT BRACHT JE ERTOE OM BIJ 
MFS EMMAUS TE GAAN WERKEN?
Na mijn opleiding was ik eigenlijk helemaal niet van plan in 
Bosnië te blijven maar, zoals zoveel jonge mensen, naar Oos-
tenrijk te gaan om daar aan het werk te gaan.

MAAR?
Het was volop coronatijd, reizen ging niet. Een vriendin maak-
te mij attent op een vacature bij Emmaus. Ik heb daarop gesol-
liciteerd en ben aangenomen.

HEB JE ALTIJD AL DIT WERK WILLEN DOEN?
Ja en nee, ik wilde als kind graag bij de politie werken, dus 
omgaan met mensen en niet uit de weg gaan voor complexe 
situaties, dat trok mij aan.

TOCH IS HET HEEL ANDERS GELOPEN… 
Zeg dat wel. Tijdens de sollicitatie werd ik goed geïnformeerd 
en wist ik gelijk: dat wil ik graag gaan doen!

WAT WAS HET DAN WAT JE DAARIN AANTROK?  
HET IS NIET MAKKELIJK OM MET GETRAUMATISEERDE 
MOEDERS OM TE GAAN DIE ZOVEEL HEBBEN  
MEEGEMAAKT AAN PIJN EN VERDRIET.
In het begin was het medelijden met deze stakkers. Ik doe dit 
werk nu ruim een jaar en wat je terugkrijgt van hen, dat is zo-
veel liefde. Je denkt dat je iets komt brengen en dat is ook zo. 
Maar wat je terugkrijgt is zoveel meer.

KUN JE EEN VOORBEELD GEVEN?
Ze zijn zo enorm blij als je komt. Omdat ze nagenoeg niemand 
hebben, zien ze ons als het enige contact. Ze wonen veelal op 
de meest eenzame plaatsen. Dat ze hun verhaal doen aan een 
mens maakt ons bezoek aan hen tot een feestdag. Het kost 
vaak heel wat moeite om bij ze weg te gaan.

IS ER IETS WAT JE ERG ZWAAR VINDT 
OF MOEILIJK OM TE DOEN?
Eigenlijk is niets mij en mijn collega Selma te zwaar. We doen 
ons werk met veel plezier. Soms heb je wat meer geduld nodig 
want als ze hun verhaal verteld hebben willen ze dat je blijft en 
beginnen ze gewoon opnieuw. Och, dan heb je wel wat extra 
geduld nodig, maar dat is het dan ook wel.

JE ZEI DAT DE MEESTE VAN DE WEDUWEN ERG  
EENZAAM EN VER VAN DE BEWOONDE WERELD WONEN.
Nou en of, vaak moeten we wel 1,5 uur rijden in onze 4x4 Da-
cia Duster voor een bezoek aan één weduwe. In de wintertijd 
soms nog langer. Heel wat stukken gaan over karrensporen. 
Dan is het echt een groot avontuur om hen te bezoeken.

 

 
IK WEET DAT JULLIE 24/7 VOOR ZE KLAAR STAAN. 
HOE DOEN JULLIE DAT?
Dat is geen vraag, we doen het, want dit is geen werk tussen 
8 en 17 uur. De 43 weduwen hebben allemaal een oude  
Nokia-telefoon en weten ons te vinden wanneer het nodig 
is. Dus ook midden in de nacht en bij weer of geen weer. We 
doen dit met liefde.

IS DIT WERK DAN EEN ROEPING, EEN MISSIE?
De weduwen hebben vanaf 1995 tot het moment van aanvang 
hulp (dankzij het idee en financiering van Stichting Proplan en 
de uitvoering door Emmaus) alleen maar gepraat gehoord, 
maar er werd geen vinger naar hen uitgestoken. Ze zeggen 
dan: ‘Ze hebben onze mannen en zoons vermoord, het is ons 
niet gegeven kleinkinderen van onze zoons te knuffelen.’ Ze 
doen het vaak bij ons en zeggen dan ook: ‘Wees alsjeblieft 
onze kleinkinderen.’ Vanbinnen maakt dat je zo blij.

HOE ONTSPAN JE IN DIT HEFTIGE WERK?
Selma en ik kunnen goed met elkaar overweg, je praat samen 
en praat dingen dan van je af. Soms pak ik een goed boek en 
probeer ook wat tv te kijken. Wanneer er bij Emmaus door 
andere jonge mensen volleybal wordt gespeeld doe ik graag 
een potje mee.

WAT GEEFT JE ENERGIE?
Mijn werk en dat ik thuis nu ook geld inbreng voor ons gezin. 
Een meer dan welkome aanvulling op het inkomen.

ALS JE DE KANS ZOU KRIJGEN OM OP HET BELANG-
RIJKSTE JOURNAAL OP TV WAT TE ZEGGEN VOOR JON-
GEREN VAN JOUW LEEFTIJD, WAT ZOU JE DAN AAN HEN 
WILLEN DOORGEVEN?
Dat Bosnië Herzegovina een land is om NIET van weg te gaan. 
We verdienen het als land om niet in de steek te worden ge-
laten.

WAT IS JE DROOM  
EN HEB JE VOOR HET WERK NOG EEN WENS?
Mijn droom is dat ik dit werk nog lang mag doen en een impuls 
mag geven aan uitbreiding hiervan. We hebben echt mensen 
te kort en er zijn nog zoveel weduwen die niemand zien. Als 
ik nog een wens mag doen: mooi als we een nieuwe(re) Dacia 
4x4 zouden kunnen gaan inzetten. De huidige heeft veel te 
verduren gehad en straks staan we een keer stil…

Na het drama in 1995 waarbij meer dan 8500 mannen werden vermoord 
(ondanks toegezegde veiligheid van de VN) werd hun zwaar beproefde 
en getraumatiseerde leven er per dag alleen maar eenzamer op. Nie-
mand die een hand naar hen uitstak. Maar wat kun je als kleine Neder-
landse stichting doen? 

Onze koning stelde zichzelf en het Huis van Oranje een vraag tijdens de do-
denherdenking op de Dam in 2021. Kijken we soms niet TE MAKKELIJK de an-
dere kant op? Die vraag stellen we ons dagelijks, toekijken, erover praten of 
aan de gang? Vanuit die gedachte is zowel De Baanderij als Stichting Proplan 
opgestart en is nog steeds de ziel van ons werk.

Het helpen van deze aan hun lot overgelaten vrouwen is menselijkerwijs ge-
sproken een bijna niet te doen werk. Er is hun zoveel beloofd aan hulp, maar 
puntje bij paaltje bleven ze er alleen voor staan. Stichting Proplan heeft jaren 
terug het idee uitgewerkt om 45 van deze weduwen in hun huisjes op te 
zoeken in hun eenzaam en troosteloos bestaan. Wat we wilden was maar 
één ding: hulp, hoop en liefde geven. Dat konden we niet zelf. Maar via onze 
partnerorganisatie IFS Emmaus in Bosnië maken we dit vanaf 2016 financieel 
mogelijk. 

Om de tien dagen komt de 4x4 auto hen opzoeken. Dat is geen luxe, want ze 
wonen vaak hoog in de bergen en zijn alleen via geitenpaadjes te bereiken. 
Wie zijn het die dit zware maar prachtige werk doen? 

We gingen in gesprek met Ilda Buric, sociaal werkster bij MFS Emmaus sinds 
2021; zij bezoekt samen met haar collega Selma Durakovic deze weduwen.
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NIEUWSBRIEF 
- SEPTEMBER 2022 -

HELP STICHTING PROPLAN HELPEN!
IETS TE VIEREN EN U WILT GRAAG 
EEN GOED DOEL HIERIN BETREKKEN? 
Denk dan eens aan Stichting Proplan. Onze hartelijke 
felicitaties gaan naar Jack en Martje Bijl t.g.v. hun vijftigjarig 
huwelijksfeest. Zij vroegen hun gasten om i.p.v. cadeaus een 
gift over te maken naar Stichting Proplan. Goed voorbeeld 
doet goed volgen! 

MAAK EEN KIND BLIJ! 
Al jarenlang maken we elk jaar zeker 1000 kinderen blij met 
een rugtas met daarin: schriften, kleurboek, kleurtjes, een 
popje of een autootje, T-shirtje, pen, potlood, gummetje, 
liniaal enz. Ook meehelpen? 
Kijk eens op www.stichtingproplan.nl/rugzakjes
Geloof ons, u geeft hiermee aan een kind het cadeau van zijn 
of haar leven.

GOEDE GEBRUIKTE KLEDING EN SCHOENEN. 
Geef uw goede, gebruikte kleding en schoenen een tweede 
leven. Breng het naar De Baanderij mits schoon en heel. 
Hiermee ondersteunt u ons werk en een tweetal kringloop-
winkels op de Balkan. We zijn er blij mee en zij niet minder.

AFGEDANKT MOBIELTJE
Uw afgedankte mobieltje, laptop en computer zijn recyclebaar 
en brengen geld op voor de kas van onze stichting.

GEZOCHT: DONATEURS DIE WILLEN MEEHELPEN 
AAN DE TOEKOMST VAN EEN ARM KIND. 
Buiten de kinderen die naar het internaat gaan helpt 
Stichting Proplan nog 10 scholieren en 2 studenten. 
Ze wonen vaak achteraf en om naar school te kunnen 
moeten ze met de bus. Een buskaart kost € 250 euro 
schooljaar. Daar moeten ze, samen met hun lesboeken zelf 
voor zorgen. Daarom is uw maandelijkse hulp voor een scho-
lier meer dan welkom. U helpt al mee vanaf € 10 per maand. 
Doet u mee?

U MERKT AL,
U KAN OP VEEL MANIEREN HELPEN...
WILT U DAAROM BIJ HET OVERMAKEN VAN UW 
GIFT OP NL44INGB 00043 50 357 HET DOEL 
VERMELDEN? HEEL VEEL DANK VOOR UW HULP!

IN GESPREK  
MET WILLEM PRONK
Wie is de man achter Stichting Proplan en hoe 
ziet hij de toekomst voor zich? Tijd voor een 
gesprek met Willem Pronk.

Geboren in 1945 en opgegroeid in een gezin met 4 kinde-
ren, volgde Willem een opleiding in de autotechniek en ging 
aan het werk als automonteur en specialiseerde zich in de 
LPG techniek.

Vervolgens startte hij in 1975 iIn een boerenschuur in 
Woubrugge met de montage van LPG- installaties. Een on-
zekere toekomst als ondernemer trok hem meer dan het 
hebben van een goede baan bij een nog steeds bestaand 
bedrijf als leverancier van LPG, ook wel bekend als autogas.

Het ging goed, in 1978 werd in Alphen aan den Rijn een 
nieuw bedrijfspand in gebruik genomen, met een tanksta-
tion. In de loop van de tijd is het bedrijf uitgegroeid tot een 
gerenommeerde onderneming, actief in alle disciplines van 
de autosector. Veel mensen vinden de oprichter van Pro-
plan nogal pragmatisch en no-nonsense ingesteld. Dat is 
iets wat in je zit, zegt hij er zelf over. Natuurlijk mag je een 
probleem rustig analyseren, maar het doel moet zijn of je 
het kunt oplossen. Zo dacht hij in de beginjaren negentig al 
na over de toekomst. Hoe lang ga je door als ondernemer, 
tot je 65e en dan proberen nog wat terug te geven aan de 
maatschappij? In 1997 verkocht Willem daarom het bedrijf 
en kort daarna richtte hij Stichting Proplan op. Weer twee 
jaar later gingen de deuren open van De Baanderij, ook een 
initiatief van Willem

Hij vertelt: ‘Het is nauwelijks te geloven, zo snel het gegaan 
is, maar dit jaar zal het werk van Stichting Proplan dus 25 jaar 
bestaan. Wat is er enorm veel gedaan, maar bovenal, wat is er 
ook veel bereikt.’

Er zijn tientallen verhalen te vertellen waarbij de onderne-
mersachtergrond een belangrijk voordeel is geweest. Zelf 
zegt Willem dat je niet iets begint om het ‘door je handen 
te laten glippen’. Natuurlijk kun je niet alles alleen – zoals de 
Afrikanen zeggen: ‘Alleen lijkt sneller maar SAMEN kom je 
verder.’ Het is prachtig als je mensen enthousiast kan maken 
om mee te denken en te helpen. Zoiets geeft ‘buikvlinders’. 

Dat er nog nooit een project geweest is wat NIET gelukt is, 
dat is niet iets vanzelfsprekends, aldus Willem. Zeker in een 
land als Bosnië kan het zomaar verkeerd aflopen. Maar in 
geloof, hoop en liefde – en soms was het echt op het ‘rand-
je’ – zijn er zoveel mooie dingen gebeurd. Uiteraard alleen 
maar dankzij al die mensen die dit werk mogelijk hebben 
gemaakt. Of het nu was als vrijwilliger, met middelen of met 
geld dan wel een combinatie van dit alles. Daarom wil hij 
graag iedereen die geholpen heeft vanaf deze plaats nog 
eens heel hartelijk bedanken. 

Willems motivatie is altijd geweest om op diezelfde prakti-
sche, no-nonsense-manier, het evangelie van onze Heer en 
Heiland zichtbaar te maken. Of zoals ze vaak binnen het Le-
ger des Heils zeggen: ‘Geloven doe je met hoofd, je hart en… 
je handen.’ Willem: ‘Daarom is het goed om bovenal onze 
hemelse Vader te danken voor Zijn zegen, niet in de laatste 
plaats voor bescherming, gezondheid en alle hulp van de 
helpers . Ja, het was soms financieel spannend, toch is het 
in al die 25 jaar goed gekomen.’ 

Dat de opening van het zorgcentrum op 22 oktober a.s. sa-
menvalt met het 25-jarig bestaan is wel heel bijzonder. De 
bedoeling was een jaar eerder open te gaan, maar de ge-
volgen van corona hebben de fondswerving flink geraakt. 
Vervolgens zijn de prijzen van bouwmaterialen extreem ge-
stegen, en ziedaar de oorzaak dat het een jaar later is ge-
worden. 

DUS DUBBEL FEEST. 
‘We gaan er alles aan doen dat 22 oktober een prachtige 
dag wordt. Wat gerealiseerd is mag gerust uniek heten. 
Graag vertellen we u elders in deze nieuwsbrief wat daar 
voor de weduwen van Srebrenica tot stand gekomen is. Nu 
het slot nadert van een intensieve periode wordt het tijd 
voor een tandje minder. Dat mag ook wel als je 77 bent. 
Wat meer tijd voor mijn vrouw en… mijn grote hobby, toe-
ren op de motor.’ De bestemming is niet moeilijk te raden, 
Bosnië is een perfect land om op je motor te rijden.

Direct na de inval van Rusland vroegen veel men-
sen op welke manier Stichting Proplan hierin kon 
helpen. Al heel wat jaren zijn er goede contacten 
binnen en buiten Nederland met het Leger des Heils. 
Ook in Moldavië is een bloeiende en actieve afdeling 
hiervan. Met hen is contact gelegd en waren enorm 
verrast dat vanuit Nederland aan hen is gedacht.

WAT ALEXANDRA DARRI NAMENS HET LEGER DES 
HEILS IN MOLDAVIË U GRAAG LAAT WETEN:
Aan allen die ons zegeningen hebben gestuurd voor ons werk 
met vluchtelingen in deze moeilijke tijd, accepteer alstublieft 
onze hartelijke groeten! We zijn u zo dankbaar, jullie waren de 
eersten die ons steun hebben aangeboden op het moment dat 
de vluchtelingenstroom toenam en de werkdruk ongelooflijk 
groot werd. Het Leger des Heils Moldavië reageerde onmid-
dellijk om hulp te bieden aan vluchtelingen en ontheemden uit 
Oekraïne. Vanaf eind februari brachten onze officieren en een 
team van vrijwilligers vrouwen en kinderen die de oorlog moes-
ten ontvluchten van de grens tussen Oekraïne en Moldavië en 
plaatsten ze in ons korps. Omdat de meesten van hen zonder 
spullen waren gevlucht, zijn ze voorzien van wat ze nodig had-
den. Iedereen die bij ons kwam kreeg een warme maaltijd, voed-
selpakketten, drinkwater, warme kleding en schoenen, dekens, 
kussens, luiers en babyvoeding en belangrijke medicijnen.

Zo goed als maar mogelijk werden zij voorzien van onderdak 
in de snel gebouwde opvangcentra voor vluchtelingen. Aan in-
richting hiervoor was van alles nodig. Denk aan bedden, matras-
sen, beddengoed, maar ook handdoeken. Sommigen trokken 
verder, anderen bleven langer. Zodra de plaatsen vrijkwamen, 
namen andere mensen hun plek weer in. Meestal waren dat 
vrouwen en kinderen. De hulp van Stichting Proplan was zowel 
op dit punt als daarna van onschatbare waarde voor ons werk. 
Dankzij uw steun hebben we nog meer mensen in nood kunnen 
bereiken en voorzien van kleding en schoenen, voedsel, hygië-
neproducten, basismedicijnen, bordspellen en speelgoed voor 
kinderen en… een behoorlijke huisvesting. Wat ook belangrijk 
is om aan jullie door te geven was het verstrekken van primaire 
medische benodigdheden zoals verbandmiddelen, zuigelingen-
voeding en luiers voor pasgeborenen aan het Odessa Maternity 
Hospital. We brachten dit naar de grens en overhandigden het 
aan vertegenwoordigers van dit ziekenhuis.

Om de enorme druk op ons werk te verminderen en toch de 
vluchtelingen zo goed mogelijk te helpen is begonnen met het 
verstrekken van vouchers aan vluchtelingen. Die verdelen we re-
gelmatig in onze gebouwen aan alle gezinnen uit Oekraïne met 
minderjarige kinderen. Per kind en per ouder geven we 1 vou-
cher met een nominale waarde van 250 mdl (ongeveer 12-13 
euro), die kan worden gebruikt om alles te kopen in een grote 
lokale supermarktketen, behalve alcohol en sigaretten. Van be-
gin mei tot heden hebben we zo’n 3800 vouchers uitgedeeld.
Van maart tot juni 2022 heeft Stichting Proplan € 9.000 overge-
maakt op de rekening van het Leger des Heils in Moldavië. Met 
deze info hebben we u graag een impressie gegeven van wat we 
doen en waar het geld aan is besteed.

BEDANKBERICHT AAN ALLE SPONSOREN
Wij danken Stichting Proplan voor de liefdevolle hulp in ons da-
gelijkse werk met vluchtelingen. Samen geven we hoop, troost 
en vertrouwen in Gods bescherming. Uw donaties zijn een war-
me omhelzing en troost geworden voor de wanhopige en bange 
mensen. Jullie vrijgevigheid veegde de tranen weg en bracht een 
glimlach en een lach bij de kinderen. De vrouwen, die totaal ge-
desoriënteerd en bang waren, kregen de verzekering dat hun 
kinderen gevoed, warm gehouden, gekleed en geschoeid zou-
den worden. Wij danken u voor dit wonder en geluk om mensen 
in nood te helpen in de naam van onze Heer! Dankzij uw gulle 
deelname hebben meer vrouwen en kinderen kracht, geloof en 
hoop gekregen.

Uit de tweede brief aan de Korintiërs hoofdstuk 9 vanaf vers 7 
Iedereen moet zelf besluiten hoeveel hij wil geven. En laat hij 
dat dan van harte geven, zonder tegenzin of dwang. God houdt 
van mensen die met een blij hart geven. 8 En God is in staat om 
jullie alles overvloedig te geven. Daardoor zullen jullie zelf in alle 
dingen op elk moment meer dan genoeg hebben. En daardoor 
kunnen jullie ook gul aan anderen geven. 9 Dat is zoals het in de 
Boeken staat over iemand die leeft zoals God het wil: “Hij deelt 
altijd gul uit aan de armen. Hij zal voor eeuwig rechtvaardig zijn.”

WE THANK ALL SPONSORS WHO HELPED US 
IN OUR WORK. MAY GOD BLESS YOU ALL!

Kindest regards, Alexandra Darii, 
Projects Coordinator The Salvation Army 
Moldova Division

ONZE HULP AAN OEKRAÏNE 

DANKZIJ UW EN JOUW GIFT!

Graag brengen wij ons jubileumproject nog een keer 
onder uw aandacht. Ook in Bosnië schieten de energie-
prijzen omhoog. Daarom willen we, het andere zorg-
centrum (nabij Doboj) van onze partner MFS Emmaus, 
dit jaar nog gaan verrassen met zonnepanelen. 

Het is echt een voorrecht om al jarenlang dit zorgcentrum op 
tal van manieren te kunnen helpen. In dit zorgcentrum verblij-
ven 428 bewoners met een psychische beperking, van licht tot 
heel zwaar, waaronder veel mensen met een oorlogstrauma. 
Bij elk bezoek zien we met eigen ogen de toewijding van de me-
dewerkers. Als private instelling moet Emmaus steeds zelf ALLE 
kosten betalen. Alleen al aan stroomkosten is dit een maande-
lijks bedrag van € 5.000,-. Hun maandelijks verbruik van elektri-
citeit bedraagt 50.000 kWh, het gemiddelde jaarverbruik is 600 
MWh. Met de aankoop van zonnepanelen kan een besparing 
van ongeveer 15 procent bereikt worden. De aankoopkosten 
zijn € 50.000,- en we willen er alles aan doen om dit nog voor 
de winter mogelijk te maken. Ze verdienen het! Wilt u ons ver-
rassen met een jubileumgift? We kijken ernaar uit. 

VIA DE QR CODE OP DEZE PAGINA 
KOMT U BIJ ONS JAARVERSLAG 2021. 
Dit geeft een verrassend inkijkje in wat er allemaal weer is ge-
lukt, dankzij uw hulp. Wat is het bijzonder dat, ondanks de druk 
om het zorgcentrum in 2022 te openen, het niet ten koste is 

gegaan van wat verder nodig is. Daarom in vogelvlucht wat we 
nog meer mogelijk hebben gemaakt voor de allerarmsten. 

AL HEEL WAT JAREN LUKT HET O.A.: 
- om 35 gezinnen te helpen met een maandelijkse tas met 
voedsel en een zak meel. Behalve de twee zomermaanden, 
dan is er genoeg uit eigen tuin. Kosten € 40,- per keer, per ge-
zin. Totaal in 2021 € 14.000,-. 
 
- 10 kinderen en 2 studenten kunnen met hulp van Proplan 
naar school. Kosten per kind per schooljaar € 500,-, per stu-
dent € 800,-. Totaal € 6.600,- in schooljaar 2021 - 2022.
 
- Voor arme ouders van kinderen in de wijde omgeving van Sre-
brenica is het naar school gaan nog net te doen, maar hoe kom 
je daar als er geen geld is voor de bus? Daarom liet partner 
Emmaus in 2012 een internaat bouwen waar ruim 80 kinderen 
24/7 een liefdevolle plek hebben. Proplan voorziet in de kosten 
van 10 kinderen à € 90,- per maand. Voor 10 maanden in 2021 
werd € 9.000 betaald. 

MEEHELPEN MET EEN BEDRAG PER 
MAAND OM EEN KIND TE HELPEN 
NAAR EEN GOEDE TOEKOMST?  
Dan is naar school kunnen gaan een must. 
Donaties zijn en blijven altijd welkom voor 
de continuïteit van deze hulp en daardoor de 
toekomst van een nieuwe generatie veilig te stellen.

25-JARIG BESTAAN STICHTING PROPLAN. 
ONS JUBILEUMPROJECT!

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


