STICHTING LIAISON IN BOSNIË
Verantwoording jaarcijfers 2018
Overzicht projecten
Project 22: renovatie van gebouwen van de osnovna škola Aleksa Šantic in Perin Han en
Dolača
Tussen 1 en 8 september 2018 was er weer een nieuwe radka ekipa in Bosnië.
24 eindexamenleerlingen van Het Baarnsch Lyceum en 5 begeleiders rondden het 22e
project van de Stichting Liaison in Bosnië succesvol af.
Deze keer was de basisschool Aleksa Šantic met twee vestigingen in Perin Han en Dolača
bron van inspiratie voor de groep. Voor het eerst voerde de Stichting een project uit
Centraal-Bosnië na 7 jaren in Kanton 10 in het westelijk deel van Bosnië te zijn geweest.
In samenspraak met de school kwam er een ambitieus plan op de tafel. Het kleine bijgebouw
van de hoofdschool in Perin Han zou een complete metamorfose aan de buiten- en
binnenkant ondergaan. Daarnaast was ook de school in Dolača hard toe aan een make over.
Ook werden via AIG in Antwerpen 50 PC’s, bijbehorende monitoren en 5 kleurenprinters
geleverd. Deze kostbare lading werd in de projectweek in Perin Han afgeleverd door twee
vrijwilligers van Defensie.
Perin Han
Besloten werd om eerst het dak van het Paviljon te renoveren. Hiervoor stelde zich de
gemeente verantwoordelijk. Daarna konden lokale vaklieden aan de slag met de vervanging
van de rotte houten kozijnen en de renovatie van de buitenmuur. Toen deze klus eenmaal
klaar was, kon het werk binnen in het Paviljon starten. Drie lokalen en de hal kregen frisse
kleuren op de muren, een nieuwe dikke laminaatvloer en een keur aan inspirerende
tekeningen op de blauw-gele muren.
Dolača
Ook hier kregen de 4 grote lokalen een zeer geslaagde opknapbeurt. De muren werden in
twee frisse kleuren blauw-geel geschilderd en drie lokalen werden voorzien van een mooie
laminaatvloer die weer jaren mee kan. Creatieve muurschilderingen maakten de make over
compleet. De leerlingen van Het Baarnsch Lyceum bleken ware kunstenaars en onverwacht
kundige vaklieden.
Voor alle partijen was de week weer een groot succes.
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Inkomsten 2018 (materieel en immaterieel)
Voor een bedrag van rond € 12.000,- kwamen er donaties binnen. Deze werden met name
bijeengebracht door:
 Bosnische Nederlanders die in Leiden een inzamelingsactie hielden.
 24 leerlingen van Het Baarnsch Lyceum via individuele fondsenwerving.
 Begeleidend team van Het Baarnsch Lyceum.
 AIG (materiele donatie in de vorm van PC’s en randapparatuur). Deze werden
allemaal van update software/besturingssysteem voorzien door de ICT-afdeling van
Het Baarnsch Lyceum. Enkele collega’s van Defensie brachten geheel vrijblijvend deze
lading met Defensievervoer naar Zenica.
 Stichting Liaison in Bosnië: vanuit de aanwezige middelen werden gelden
vrijgemaakt.
 individuele donateurs.
Uitgaven 2018
Project 22. Dit was het grootste project van de stichting tot nu toe. Betalingen gingen
rechtstreeks naar de rekeningen van de lokale partijen die hun bouwkundige
werkzaamheden uitvoerden en/of het materiaal voor onze eigen activiteiten leverden.
Bedragen werden pas overgemaakt nadat de bouwkundige werkzaamheden afgerond waren
en het materiaal ook daadwerkelijk was geleverd.
Reiskosten (vlucht/auto) voor de projectleider zijn ook in dit jaar weer betaald vanuit de
stichting. Dit zal ook het geval zijn in 2019.
Vooruitblik 2019


Project 23: vervanging van een deel van de rotte houten kozijnen van het
hoofdgebouw van de basisschool Aleksa Šantic in Perin Han. De donatie hiervoor is
toegezegd door www.detinfabriek.nl . Deze organisatie zal bij de opening van hun
bedrijf in december 2018 de gasten/relaties vragen om een financiële ondersteuning
van onze stichting. Een geweldig mooi gebaar!



Project 24: renovatie van drie lokalen in de basisschool in Moščanica. Ook deze
school behoort tot de basisschool Aleksa Šantic. Met een veteranen klusploeg zullen
we hier aan de slag gaan.



Project 25: verdere renovatie van het hoofdgebouw van Aleksa Šantic in Perin Han.
Opnieuw spelen leerlingen van Het Baarnsch Lyceum hierbij de hoofdrol in werving
van fondsen en (deel)uitvoering van de werkzaamheden.
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