STICHTING LIAISON IN BOSNIË
Verantwoording jaarcijfers 2019
Overzicht projecten
Project 23: vervanging van rotte houten kozijnen van het hoofdgebouw van de osnovna
škola Aleksa Šantic in Perin Han
Het hoofdgebouw van de osnovna škola Aleksa Šantic in Perin Han heeft rotte houten
kozijnen in alle gevels. In 2018 werd een offerte aan een van de lokale ondernemingen
gevraagd om deze te vervangen door kunststof duurzame varianten.
In januari ontving de stichting een donatie van € 3.800,- van www.detinfabriek.nl uit
Naarden. Deze onderneming kende een feestelijke opening in december 2018. De
initiatiefnemers besloten hun gasten en relaties als cadeau een financiële ondersteuning te
vragen voor de stichting. Met dit geld konden 12 kozijnen en de ingang van de hoofdingang
in Perin Han vervangen worden. Meteen werden enkele kozijnen van de vestiging in
Moščanica meegenomen. Dank aan deze VOLVO-familie met Tineke en Willem Jan van der
Burg als trouwe sponsoren van onze Stichting.
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Project 24: renovatie van drie lokalen in de basisschool in Moščanica. Ook deze school
behoort tot de basisschool Aleksa Šantic.
Met onze veteranenclub trokken we voor de 3e keer naar Bosnië. Voor sommigen van de
deelnemers was dit de 3e keer dat ze een project in Bosnië uitvoeren. Ook deze keer waren
er weer nieuwelingen die hun eerste sporen konden verdienen. We werkten deze keer in
Moščanica waar een nevenvestiging staat van de osnovna škola Aleksa Šantic. In deze week
wisten we drie lokalen volledig op te knappen met een zeer professioneel resultaat. Het
team bleek in korte tijd volledig op elkaar ingespeeld en wist daardoor een in snel tempo
drie lokalen volledig op te knappen met een zeer professioneel resultaat.
Tussendoor werd de radna ekipa steeds verrast door de zeer gastvrije bevolking met lokale
culinaire specialiteiten. Op een van de laatste dagen hadden de leerlingen van de school een
memorabel afscheid georganiseerd met zang, dans en voordracht. Indrukwekkend en
emotioneel voor deze club klussers.
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Project 25: renovatie van 6 lokalen in de hoofdvestiging van de osnovna škola Aleksa
Šantic in Perin Han
Tussen 6 en 13 september 2019 was er weer een nieuwe radka ekipa in Bosnië.
24 eindexamenleerlingen van Het Baarnsch Lyceum en 5 begeleiders rondden het 25e
project van de Stichting Liaison in Bosnië succesvol af.
Net zoals in 2018 was de basisschool Aleksa Šantic met de hoofdvestiging in Perin Han het
decor voor deze klus. Er bleek zoveel werk te verzetten, dat we onze samenwerking met de
school met een jaar verlengden. Dit jaar werden zelfs 6 lokalen in het hoofdgebouw onder
handen genomen. Elk lokaal kreeg deze keer een eigen kleurencombinatie die past bij het
vak dat in deze ‘razred’ wordt gegeven. ook speelde leeftijdsgroep een belangrijke rol bij de
keuze van de twee kleuren. Na het sauzen van de muren in twee kleuren gingen de creatieve
leerlingen uit deze talentrijke club aan de slag. Prachtige tekeningen verschenen op de
verschillende muren, ook weer passend bij het vaklokaal.
Ook legden de leerlingen een mooie dikke laminaatvloer die de komende jaren weer
meekan.
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Inkomsten 2019
Voor een bedrag van rond € 16.000,- kwamen er donaties binnen. Deze werden met name
bijeengebracht door:
 24 leerlingen van Het Baarnsch Lyceum via individuele fondsenwerving.
 Begeleidend team van Het Baarnsch Lyceum.
 www.detinfabriek.nl .Een bedrag van € 3.800,- dat binnenkwam in het kader van de
opening.
 Stichting Liaison in Bosnië: vanuit de aanwezige middelen werden gelden
vrijgemaakt.
 individuele donateurs.
Uitgaven 2019
Project 23/24: Rond € 6.500,- ging in deze beide projecten zitten. In het kader van dit project
is een groot aantal van de rotte kozijnen, verschillende binnendeuren en entree van het
hoofdgebouw in Perin Han en de vestiging in Moščanica gerenoveerd.. 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.
Project 25: aan materiaalkosten besteedden we zo’n € 8.500. Betalingen gingen ook hierbij
naar de lokale ondernemingen die het materiaal leverden. Kosten voor laminaat, verf en
bouwkundige materialen vormeden hierbij weer de hoofdmoot.
Reiskosten (vlucht/auto) voor de projectleider zijn ook in dit jaar weer betaald vanuit de
stichting. Dit zal ook het geval zijn in de komende jaren.
Vooruitblik 2020 en 2021 (?)
in 2020 zal de Stichting geen projecten uitvoeren. Ook in Bosnië heeft het Coronavirus Covid19 toegeslagen waardoor het niet verantwoord is om projecten als de onze uit te voeren. De
actuele ontwikkelingen bepalen voor hoelang onze activiteiten on hold
staan. Vanzelfsprekend blijven contacten bestaan en laten we de actuele status van onze
afgeronde 25 projecten twee keer per jaar controleren.
Amersfoort, juli 2020
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