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Project 16:

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

Van 2 tot en met 9 mei 2016 waren vijf leden van de Amersfoortse voetbalvereniging Cobu Boys en twee
studenten van de hogeschool Windesheim 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.
Anno 2016 betekent dit dat de Bosnische kinderen helaas nog steeds onder erbarmelijke omstandigheden hun
schooltijd beleven. Tijd dus om de openbare basisschool in Bosansko Grahovo de helpende en klussende hand
te bieden.
De vraag vanuit de Stichting Liaison in Bosnië in hoeverre leden van de Krasse Knarren van voetbalvereniging
Cobu Boys uit Amersfoort zin, tijd en gelegenheid hadden om hun kluskwaliteiten een weekje elders in te
zetten, werd positief en gretig beantwoord. Drie lokalen kregen een regelrechte metamorfose met nieuwe
kunststof kozijnen, fris geverfde wanden, radiatoren en deuren, nieuwe houten vloeren en nieuw meubilair. De
Bosnische kids en hun docenten waren zeer verguld met het resultaat. De samenwerking met alle betrokkenen
was optimaal.

Project 17/18:

Renovatie van de basisscholen in Zabrisce (5 lokalen) en Podhum (4 lokalen)

Tussen 29 augustus en 5 september 2016 werkte een nieuwe groep van 24 enthousiaste leerlingen aan de
renovatie van de basisscholen in Zabrisce en Podhum. Zoals intussen al vijf jaar lang kwam ook deze
enthousiaste groep uit de HAVO- en VWO-examenklassen van Het Baarnsch Lyceum.
Zabrisce
In Zabrisce was voorafgaande aan onze komst al beton gestort in een van de lokalen. Dit kreeg een maand om
uit te harden zodat de lamineerteams meteen aan de slag konden op een egale vloer. Dat gold niet voor alle
andere lokalen waar meerdere keren de beitel uitkomst moest bieden bij in het verleden minder zorgvuldig
gestorte vloeren. Na twee dagen schuren, stuken en andere voorbereidende werkzaamheden kon de verfklus
beginnen. Het aanvankelijk bestelde blauw werd op verzoek van de leerkrachten vervangen door een meer
perzikachtige kleur. Samen met het wit leverde dit een mooi resultaat op. Dezelfde muren werden later door
de zeer creatieve leerlingen en begeleiders voorzien van inspirerende tekeningen.
Intussen werkte de laminaatploeg aan een wereldrecord. De vijf lokalen werden in een motiverend temp
voorzien van laminaat dat de komende 20 jaar mee kan. Ondertussen zorgden de zeer gastvrije docenten en
ouders elke dag voor een rijke keur aan eten en drinken. Steeds Bosnische specialiteiten en alles zelf gemaakt.
Wat een heerlijke intermezzo’s tussen alle bedrijven door.

Podhum
In Podhum was de tweede helft van het gebouw aan de beurt. In 2015 rondde de vorige ploeg 4 lokalen in deze
school af. Dit jaar maakte de nieuwe club leerlingen en begeleiders de school mooi af met het vakkundig
verven en lamineren van de andere vier lokalen. Deze lokalen werden bovendien voorzien van nieuwe tafels en
stoelen waardoor op het einde van de week het plaatje helemaal af was. Ook hier creatieve uitingen op de
wit/perzik geverfde muren om het geheel op te vrolijken. Ook in deze school zagen we leerlingen met
onvermoede kwaliteiten schuren, stuken, verven en lamineren. Het tempo lag ook hier aangenaam hoog in
combinatie met een fijne sfeer. In deze school kwamen ouders eveneens met hapjes en drinken om de dag te
breken. Op de eerste schooldag keken kinderen en ouders hun ogen uit.

Inkomsten 2016


Aan donaties kwam er een bedrag binnen van totaal € 17.957,-.



Ook in dit jaar brachten participerende leerlingen van Het Baarnsch Lyceum opnieuw een groot deel
van dit geld bij elkaar voor de projecten 17 en 18. Ook een microkredietproject van de tweedeklassers
van deze school betekende een mooie financiële impuls. Daarnaast zorgden tweedejaars SBRMstudenten van de Hogeschool Windesheim uit Zwolle voor een stevige financiële impuls via hun
‘goededoelenprojectweek’. Hiermee konden we een groot deel van project 16 realiseren.



Donaties in de vorm van goederen kwamen via Hogeschool Windesheim in Zwolle (25 lap tops), New
Life Computers in Amersfoort (softwarelicenties) en via Heutink in Rijssen (schoolspullen voor de
Bosnische leerlingen).

Uitgaven 2016








Project 16/17/18: kosten van de renovatieprojecten in Bosansko Grahovo, Podhum 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 nog een bijdrage aan de Associatie voor gehandicapten in Livno. In 2015 hielpen
we het gebouw van deze associatie te renoveren (project 15). Dit jaar ondersteunden we het jaarlijkse
sporttoernooi van deze associatie. Hierbij komen alle gehandicapte sporters uit de Federatie in Livno
bijeen voor een sportief en sociaal evenement.
Daarnaast streeft de stichting ernaar om de uitvoerende studenten en andere vrijwilligers een blijvend
aandenken als waardering te geven. Er is gekozen voor een pin/speldje. Iedere deelnemer aan een van
de projecten krijgt deze herinnering vanaf dit jaar overhandigd. De bijbehorende uitgaven zien we als
zinvolle promotie.
In dit jaar zijn reiskosten (vlucht/auto) naar Bosnië voor de projectleider vanuit de stichting betaald.
Dit wordt in 2017 voortgezet.

Voor meer info over de projecten 16, 17 en 18: 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 2017








Project 19: de stichting werkt sinds 2016 samen met Sport for Children. Na het overwinnen van veel
bureaucratische hobbels bij de douane en verantwoordelijke ministeries in Bosnië zullen gebruikte
gymnastiektoestellen eindelijk hun weg vinden naar drie basisscholen in Kanton 10. De stichting zorgt
voor de contacten tussen deze scholen en Sports for Children en draagt bij in de transportkosten.
Transport en levering zijn gepland voor mei 2017.
Project 20: In de periode van 1-8 mei gaat een groep van acht vrijwilligers opnieuw naar Bosansko
Grahovo. Daar worden ook dan weer drie lokalen van de basisschool gerenoveerd.
Fundraising hiervoor komt deels via de Kerstmarkt van Het Baarnsch Lyceum(december
2016) en deels via eigen middelen van de stichting.
Project 21: eind augustus/begin september is er weer een renovatieproject dat
financieel wordt ondersteund door leerlingen van Het Baarnsch Lyceum. Scholen in
Priluka, Zabrisce en Livno staan dan op de planning.
In juni wordt een oriënterend bezoek gebracht aan de plaatsen Perin Han en Zivinice.
Mogelijk liggen hier nieuwe projecten die in 2018 voor uitvoering in aanmerking komen.
Deze plaatsen liggen dicht bij Zenica, respectievelijk Tuzla. 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.

Amersfoort, juni 2017.

