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Overzicht projecten

Project 12/13:

renovatie Lištani, Podhum, Vidoši en 30 lap tops

Opnieuw besloot Het Baarnsch Lyceum met 28 leerlingen en vier begeleiders deel te nemen aan de
projectweek van 11 – 18 mei 2015. 24 leerlingen en 4 begeleiders werkten hard en succesvol aan de renovatie
van drie basisscholen in kanton 10. Dit jaar werden de basisscholen in Lištani, Podhum en Vidoši stevig onder
handen genomen. Fris geverfde wanden, nieuwe houten vloeren, nieuw meubilair, alles was weer klaar voor de
toekomst toen de Baarnsche gasten het pand verlieten.
Net als in 2014 doneerde hogeschool Windesheim in Zwolle 30 lap tops voor de basisscholen in Bosnië. Deze
lap tops werden weer voorzien van een besturingssysteem en de vereiste software door Ed Winters van
www.newlifecomputers.nl . De lap tops werden verdeeld over de basisscholen in Lištani, Podhum en Bosansko
Grahova. Op de school in Bosansko Grahova overhandigden de leerlingen van Het Baarnsch Lyceum – naast
enkele lap tops- traditioneel ook weer de nodige sportspullen.
Project 14: gaarkeuken op de campus van de vocational school SSK in Livno
Het 'Gaarkeukenproject' op de campus van de SSSK in Livno. Een ouderwetse gaarkeuken gerund door jonge
mensen. De vertrekkende docenten Marleen Miedema en Kees van Bueren van Het Baarnsch Lyceum
omarmden vol enthousiasme dit project. Als afscheidscadeau vroegen zij om een donatie voor de gaarkeuken.
Onderwijs, eten en maatschappelijk ondernemen vormden de intrigerende aanleiding voor deze zeer
gewaardeerde keuze. De aanschaf van apparatuur en inventaris was een feit door de finale cheque van het
illustere tweetal. Het bedrag werd door de stichting aangevuld tot € 2.000,-. Aankomende koks en obers zetten
vanaf januari 2016 in de keuken en het restaurant hun eerste professionele schreden op het culinaire en
klantvriendelijke vlak.
Daarnaast zal het bijbehorende restaurant op een dagelijks vast tijdstip ook dienst doen als centrale plaats
waar de minderbedeelden van Livno hun gratis maaltijd kunnen genieten.
Project 15: Aanpassing toiletvoorzieningen Udruga paraplegičara in Livno
Project 15 startte op 13 juli 2015. Hierbij ging het om de renovatie van de sanitaire voorzieningen in het
gebouw van de Association for Paraplegic People Livno. Deze voorzieningen moesten eindelijk eens goed
toegankelijk zijn voor de primaire doelgroep, de rolstoelgebruikers. Het benodigde budget hiervoor ontbrak
echter, zoals zo vaak in Bosnië. Organisaties in deze categorie zijn met name afhankelijk van externe donaties.
Rotary Club Roosendaal-Donkenland http://www.rotary.nl/roosendaaldonkenland/ besloot om dit project
gericht te ondersteunen met een bedrag van € 1.000,-. Dit bedrag werd aangevuld door de stichting om alle
projectkosten te kunnen dekken.
Een geweldig mooi gebaar van deze Rotarians die ook al in 2014 een donatie deden waarbij een gebouw op de
campus van de SSK (srednja strukovna škola Silvija Strahimira Kranjčevića) grondig werd gerenoveerd.

Inkomsten 2015


Aan donaties kwam er een bedrag binnen van totaal € 14.914,-.



Het grootste deel hiervan brachten de leerlingen van Het Baarnsch Lyceum bij elkaar voor de
projecten 12 en 13.



Via een donatie van Kees van Bueren en Marleen Miedema kwam het geld binnen voor project 14.



De Rotary Club Roosendaal-Donkenland doneerde een bedrag van € 1.000,-. Dit bedrag was bedoeld
voor project 15.

Uitgaven 2015






Project 12/13: kosten van de renovatieprojecten in Lištani, Podhum en Vidoši. Geld ging via
internetbankieren naar Bosnië waar alle betalingen voor het benodigde materiaal werden verricht.
Hierbij ging het om 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 waarmee de
stichting nu alweer vijf jaar actief samenwerkt. Daarnaast zijn er contante betalingen gedaan voor
aanschaf van onvoorzien materiaal dat buiten de opgestelde begroting viel.
Project 14: kosten voor materiaal om een van de lesgebouwen van de SSK in Livno te renoveren.
Arbeidsloon werd door de studenten/docenten van de SSK zelf betaald.
Project 15: kosten voor materiaal om de sanitaire voorzieningen van de Udruga paraplegičara in
Livno te renoveren. Arbeidsloon werd door de Udraga zelf betaald.
In dit jaar zijn reiskosten (vlucht/auto) naar Bosnië voor de projectleider vanuit de stichting betaald.
Dit wordt in 2016 voortgezet.

Voor meer info over de projecten 12, 13, 14 en 15: zie de verslagen 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 2016






Project 16: In de periode van 2-9 mei gaat een groep van zeven vrijwilligers naar Bosansko Grahovo.
Daar worden drie lokalen van de basisschool gerenoveerd. Studenten van de opleiding
SBRM van hogeschool Windesheim zorgen voor een groot deel van de fund raising.
Project 17/18: eind augustus/begin september is er weer een renovatieproject dat
financieel wordt ondersteund door leerlingen van Het Baarnsch Lyceum.
Daarnaast gaan er 25 gereviseerde lap tops naar de school in Bosansko Grahovo.
Verder werkt de stichting in 2016 samen met Sport for Children. Vanuit deze
samenwerking zullen gebruikte gymnastiektoestellen hun weg vinden naar drie scholen
in Kanton 10. De stichting zorgt voor de contacten tussen de scholen en Sports for
Children en draagt bij in de transportkosten.

Amersfoort, mei 2016.

