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Project 19:

Gymnastiektoestellen voor de scholen in Livno en Bosansko Grahovo

Op 30 mei 2017 kwam het transport van gymnastiektoestellen na een lange tocht in Livno en Bosansko
Grahovo aan. Na maar liefst 7 dagen oponthoud aan de grens met Bosnië mocht de vrachtauto dan toch het
land inrijden. De nodige herkenbare bureaucratie ging er helaas aan vooraf. Verder moesten ook nog
invoerrechten betaald worden over deze gedoneerde goederen.
De gymnastiektoestellen en bijbehorende materialen waren een prachtige donatie van de stichting Sports for
Children. Deze stichting knapt met vrijwilligers uit Nederland gymnastiektoestellen volledig op en vervoert deze
over de hele wereld. Sports for Children vindt dat ieder kind recht heeft op spelen en sporten. Als er geen eigen
middelen voor deze kinderen voorhanden zijn, dan vindt deze stichting daarvoor een oplossing!
Geweldig om met deze zeer enthousiaste club mensen dit transport te mogen organiseren voor de ons
bekende scholen in Kanton 10. De coördinatie was in de kundige handen van Stefan Groothuis, logistiek
coördinator van de stichting Sports for Children: www.sportsforchildren.nl . Vanuit Bosnië zorgde Emir Sarvan
voor de nodige transportondersteuning.
Het gedoneerde gymnastiekmateriaal kwam terecht bij de basisscholen in Livno en Bosansko Grahovo waar
leerlingen en leerkrachten maar wat graag de handen uit de mouwen staken. In Livno ging het materiaal naar
de basisscholen FLK en de IGK. In Bosansko Grahovo werden de leerlingen van de basisschool 'Grahovo'
verblijd. Heel veel dank aan Sports for Children namens de kinderen en leerkrachten in Livno en Bosansko
Grahovo!

Project 20:

renovatie 3 klaslokalen van de basisschool ‘Grahovo’ in Bosansko Grahovo

In mei 2017 waren 9 leden van de Amersfoortse voetbalvereniging Cobu Boys in Bosansko Grahovo, ergens in
het midden van Kanton 10 in Bosnië. Deze plaats werd tijdens de burgeroorlog tussen 1992 en 1995 zwaar
getroffen. De oorlog liet diepe sporen na in de mensen en in het landschap. Huizen, scholen en openbare
gebouwen liepen zware schade op.
In 2016 renoveerde de Stichting al drie lokalen met vrijwel dezelfde groep vrijwilligers. Vol goede moed en
geïnspireerd door het succes van het vorige jaar vertrok het nieuwe klusteam opnieuw naar Bosnië met de
osnovna škola ‘Grahovo’ als eindbestemming. Drie lokalen werden volledig opgeknapt. Nieuwe kunststof
kozijnen verduurzaamden de buitenkant waardoor ook de binnenkant aangepakt kon worden. Stuken, verven
van de muren en lamineren van de vloeren van drie lokalen veranderden de lokalen in een aangename plaats
voor de Bosnische kids om te vertoeven.
Dankbaarheid van de leerkrachten en kids was wederom groot en kwam tot uitdrukking in het verzorgen van
lunches, eten en een drankje op zijn tijd. Verblijf was opnieuw in Livno van waaruit een gedenkwaardige rit de
klussers elke dag op en neer naar Bosansako Grahovo bracht!

Project 21:

Renovatie van de basisscholen in Zabrisce, Priluka en Livno

Tussen 24 augustus en 31 augustus 2017 waren 24 enthousiaste leerlingen aan de renovatie van de
basisscholen in Zabrisce, Priluka en het hoofdgebouw van de IGK in Livno.. Zoals intussen al vijf jaar lang kwam
ook deze enthousiaste groep uit de HAVO- en VWO-examenklassen van Het Baarnsch Lyceum.
In Priluka lamineerden 8 leerlingen in een recordtempo vier lokalen van de school. Af en toe geholpen door de
overijverige conciërge zetten zij hun eerste schreden op het lamineervlak. Deze eerste expertise kwam goed
van pas toen een aantal van hen hun ervaring in de volgende dagen kon gebruiken in de lokalen van Zabrisce.
In deze plaats Zabrisce waren we in 2016 ook al aanwezig. Nu resteerden nog twee lokalen die een complete
metamorfose ondergingen. Zes leerlingen zaten twee dagen letterlijk in het stof en gruis om de muren weer
enigszins glad op te leveren. Uiteindelijk werden de muren gescratcht, gestukt, geschuurd en in twee kleuren
geverfd. Daarna kwam de laminaatploeg uit Priluka om in twee dagen de lokalen van een mooie vloer te
voorzien. In de volgende fase verschenen kleurrijke figuren op de muren waarbij een heus aquarium voor een
bijzondere sfeer zorgde.
Het hoofdgebouw van de IGK was het werkterrein van 10 leerlingen en twee begeleiders die de gymzaal en de
bijbehorende kleedruimtes mochten bewerken. Kort tevoren was het dak al vervangen zodat alle inspanningen
aan de binnenkant ook blijvend resultaat zouden opleveren. Ook hier bikten de leerlingen twee dagen lang op
de lange wanden van de gymzaal die volledig van hun stuclaag werden ontdaan. Daarna kwam er een nieuwe
laag op de muren die op de volgende dag weer strak werd geverfd. Ook de kleedkamers kregen een volledige
opknapbeurt inclusief vrolijke sporttekeningen op de wanden.
In deze school werd ook de lading van de Defensiebus uitgestald. Twee medewerkers van Defensie hadden
deze bus na een tocht van 1800 kilometer en enig oponthoud aan de grens met Bosnië het land
binnengebracht. De lading bestond uit 68 dozen met knuffels, poppen, auto’s, speelgoed, schoolmateriaal en 3
smart borden. Alles bijeengebracht door leerlingen, bestuur, ouders en bekenden verbonden aan Het Baarnsch
Lyceum. Zo’n 200 pakketjes werden samengesteld en op de een na laatste dag verdeeld over vier locaties op de
tafeltjes gelegd in Priluka, Livno FLK en Livno IGK en Zabrisce. Op de 4e september heeft dat een verrassend
schouwspel opgeleverd toen het schooljaar weer begon.
Tussendoor maakte de groep nog een indrukwekkende en confronterende tocht door Kanton 10. Kapot
geschoten huizen, verlaten hamlets, bosbrandjes, watervallen en verse forel zorgen voor een onuitwisbare mix
aan herinneringen. Voeg hierbij het kristalzuivere zwemwater, een klimtocht door de bergen in de zon, een
bezoek aan de moskee, de hartelijkheid en dankbaarheid van de mensen uit Livno en omgeving en er ontstaat
een intrigerend beeld van een bijzondere projectweek.
Heel veel dank aan alle deelnemers en begeleiders van Het Baarnsch Lyceum.

Inkomsten 2017


Aan donaties kwam er een bedrag binnen van totaal € 21.747,-.



Ook in dit jaar brachten participerende leerlingen van Het Baarnsch Lyceum opnieuw een groot deel
van dit geld bij elkaar voor de projecten 20 en 21. Donaties in de vorm van goederen kwamen via
Hogeschool Windesheim in Zwolle (25 lap tops) en via Heutink in Rijssen (schoolspullen voor de
Bosnische leerlingen).



Daarnaast kwamen er twee mooie donatie binnen van de Struan Foundation en De Johanna Donk
Grote Stichting.

Uitgaven 2017




Project 20/21: kosten van de renovatieprojecten in Bosansko Grahovo, Priluka, Livno en Zabrisce. Geld
ging via internetbankieren naar Bosnië waar alle betalingen voor het benodigde materiaal werden
verricht. Hierbij ging het om beton, verfmateriaal, laminaat, vloerdelen, isolatiemateriaal, kunststof
kozijnen, schoolmeubilair en gereedschap. Betaling vond zoals altijd pas plaats na aflevering van de
goederen. Hierbij maakten we weer gebruik van de rekening van World Hope Bosnia, de organisatie in
Livno waarmee de stichting nu alweer zes jaar actief samenwerkt. Daarnaast zijn er contante
betalingen gedaan voor aanschaf van onvoorzien materiaal dat buiten de opgestelde begroting viel.
De stichting doneerde een bijdrage aan Sports for Children om het transport van project 19 mogelijk te
maken. In dit jaar zijn reiskosten (vlucht/auto) naar Bosnië voor de projectleider vanuit de stichting
betaald. Dit wordt in 2018 voortgezet.

Voor meer info over de projecten 19, 20 en 21 zie de verslagen en foto’s op de site van de stichting onder de
button ‘Projecten’.
Spaarrekening
Aan het einde van 2013 is er voor de stichting een spaarrekening geopend bij de SNS Bank. Deze is gekoppeld
aan de bankrekening van de stichting. Op deze wijze levert het positieve saldo van de stichting ook nog wat
extra’s op.

Vooruitblik 2018






Project 22: begin september is er weer een renovatieproject dat financieel wordt ondersteund door
leerlingen van Het Baarnsch Lyceum. Plaats van handelen is dan Perin Han, een plaatsje dicht bij
Zenica. Hierbij gaat het dus om een ander gebied dan Kanton 10. Langzaam verlegt de stichting
daarmee haar werkgebied. Centraal blijft de renovatie van basisscholen door vrijwilligers vanuit
Nederland met hulp van lokale mensen.
De Stichting wil proberen haar werk breder onder de aandacht te brengen van de groep Bosnische
Nederlanders. Zij ondersteunen hun langgenoten graag en willen dat wellicht ook incidenteel of
structureel via de stichting doen. De financiële en andersoortige bijdragen van deze groep kunnen de
stichting helpen om het werk in en voor Bosnië weer een nieuwe impuls te geven.
Daarnaast wordt het bestuur van de Stichting uitgebreid met een secretaris in de persoon van Tonnis
Poppema. Als sinds 2013 gaat Tonnis Poppema als begeleider en projectleider van Het Baarnsch
Lyceum mee tijdens de renovatieweken. Door zijn enthousiasme en expertise is Tonnis een
waardevolle aanvulling van het dagelijkse bestuur dat dan uit drie personen bestaat.

Amersfoort, april 2018.

