
Overzicht van de gedoneerde families  

 

Samenvatting van de gedoneerde families 

Familie    Paragraaf  Donatie   

Guzanović    1.   Schapen   

Hasanović   2.   Koe    

Bešlija    3.   Koe    

Rizvanović   4.   Koe    

Dukić    5.   Geiten   

Karamanović   6.   Koe    

Škamo    7.   Plastic tunnel (broeikas)  

Kamberović   8.   Koe    

Hodžić    9.   Koe    

 

 

 

1. Familie Guzanović, Rijeka 71340 Solun, Bosnië en Hercegovina. 

Het gezin Guzanović heeft 8 kinderen, de jongste is in 2015 3 jaar en de oudste is 25 
jaar. Twee kinderen zijn gehuwd en wonen niet meer thuis. Dochter Sabina is in 2014 
voor de 3-weekse vakantie in Nederland geweest. 

De vader van 47 jaar is bijna doof, in de burgeroorlog is een granaat vlak bij hem 
afgegaan. Hij is voor 78% invalide verklaard. Moeder is 44 jaar en is goed gezond. Het 
gezin woont zeer afgelegen, hoog in de bergen en het huis kan alleen maar te voet door 
weilanden worden bereikt. Maandelijks ontvangen zij € 21 kinderbijslag en ze hebben 
een koe. Vader probeert door klussen in de buurt wat bij te verdienen. Zij krijgen geen 
uitkering of iets dergelijks. 

Omdat zij zo hoog gelegen wonen, groeit er weinig in de tuin. Aardappelen en maïs gaat 
nog, maar groente lukt niet. Naast de koe zouden zij graag schapen gaan houden. Als ze 
10 schapen zouden krijgen, dan worden er jaarlijks meer dan 10 lammeren 
grootgebracht. De ramlammeren willen zij verkopen om het gezinsinkomen te vergroten 
en de ooilammeren willen zij aanhouden om de schapenstapel uit te breiden.  

Stichting Kinderhulp Bosnië heeft deze familie in december 2015 6 schapen gedoneerd 
met de toezegging dat zij in december 2016 nog 4 schapen extra krijgen als er goed voor 
de dieren wordt gezorgd.  



 

Het afgelegen huis van familie Guzanović 

 

De schapenkudde van familie Guzanović in juni 2016  



2. Familie Hasanović, Tupkovići, 75276 Gračanica (Živiniče), Bosnië en Hercegovina. 

Vader Merim, 43 jaar, tot 1995 woonachtig in Srebrenica. Is bij de val van Srebrenica 
door de bergen gevlucht naar Tuzla. Vier jaar geleden heeft hij een ongeluk gehad 
waardoor zijn rug blijvend is beschadigd. Van de uitkering die hij toen heeft gehad heeft 
hij een koe gekocht. 

Moeder Ramiza, 39 jaar, klein met een slecht gebit. Zoals alle vrouwen in Bosnië voert 
en melkt zij de koe. Het gezin heeft 7 kinderen, de oudste is in 2015 16 jaar en de 
jongste 3 jaar. De broers Osman (11 jaar) en Mevludin (9 jaar) zijn in 2015 voor de 3-
weekse vakantie bij een gastgezin in Nederland geweest. 

Zij wonen in een zeer armoedig huis, hebben geen auto of computer. Er is een kleine 
moestuin voor eigen gebruik en er zijn een paar kippen. De koe, 11 jaar oud, staat in 
een oud stalletje, maar is in een zeer goede conditie. Wij konden nauwelijks geloven dat 
de koe al 11 jaar is, want in Nederland worden koeien zelden zo oud. De koe wordt dus 
uitermate goed verzorgd en de familie is duidelijk erg trots op de koe. 

De melk van de koe en de verkoop van een kalf zijn de enige bronnen van inkomsten. 
Over de hele lactatie gerekend, verkoopt de familie dagelijks gemiddeld 15 liter melk. 
Meestal aan particulieren, maar bij een overschot ook aan de melkfabriek. Van 
particulieren ontvangen zij 0,60 KM (€0,29) per liter, bij de melkfabriek 0,45 KM (€0,22) 
per liter. Een kalf (maximaal één keer per jaar) brengt €700 op. Zij hebben dus een 
bruto maandinkomen uit de melk van ca. €0,26 x 15 x 30 = €117 en van de verkoop een 
kalf per maand zo’n €60. Daar moeten dus nog alle kosten voor bv. de dierenarts en 
aangekocht voer vanaf. Ook is er een risico dat het kalf sterft. Het is duidelijk dat dit 
gezin daarmee onder het bestaansminimum in Bosnië zit.  

De familie beschikt over grasland en de koe staat van mei tot oktober aan een touw in de 
wei. Er is geen geld voor een degelijke omheining. De familie wil dolgraag een 2e koe om 
hun inkomen te vergroten en zijn daarvoor dus zeer gemotiveerd. Bij een 2e koe kunnen 
zij alle melk verkopen, dat levert dus een extra bruto inkomen op van €0,24 x 20 x 30 = 
€144 op. Vanaf het 2e jaar komt daar nog de opbrengst van een kalf bij (gerekend per 
maand is dat €60). Hiermee komt het gezin boven het Bosnische bestaansminimum van 
ca. €250 per maand. Het moet dan ook mogelijk worden om een kalf aan te houden, 
zodat op de langere termijn het gezin een veestapel op kan bouwen en weer een 
toekomst heeft. 

Een dwingende voorwaarde was wel dat de familie een nieuwe stal moest bouwen. De 
huidige stal was te klein en te bouwvallig om 2 koeien en 1 of 2 kalveren te huisvesten. 
In juni 2016 was de stal in aanbouw en heeft Stichting Kinderhulp Bosnië deze familie 
een koe gedoneerd. 

  

Het huis van familie Hasanović en onder het transport van de koe. 



 

 
 
 

3. Familie Bešlija, Kruševo, 71340 Olovo, Bosnië en Hercegovina 

Het gezin Bešlija heeft 1 kind, zoon Emir, die in 2014 voor de 3-weekse vakantie in 
Nederland geweest. 

De vader van 53 jaar heeft reuma en is voor 30% invalide verklaard. Door deze handicap 
heeft hij nauwelijks werk en het gezin leeft van een beurs van zoon Emir (€50 per 
maand) en kinderbijslag (€6 per maand). Dat is ver onder het bestaansminimum in 
Bosnië. De familie heeft nog wel een moestuin op 1 km afstand van de woning. Om en in 
de woning van het gezin is armoe troef; zij hebben een oude, kleine TV, maar geen auto 
of computer.  

In maart 2016 heeft de familie te horen gekregen dat Stichting Kinderhulp Bosnië hen 
een koe doneert.  



 
 
Vader Bešlija van 52 jaar en zoon Emir van 12 jaar voor hun woning  
 

 

Juni 2016: Moeder Bešlija is heel trots en erg blij met de nieuwe aanwinst.  

 

 

4. Familie Rizvanović, Olovske Luke, 71340 Olovo, Bosnië en Hercegovina 

Het gezin Rizvanović heeft 2 kinderen, een zoon van 15 jaar en dochter Emina van 13 
jaar, die in 2014 voor de 3-weekse vakantie in Nederland geweest. 

De vader van 53 jaar heeft longontsteking gehad en probeert door het ophalen van oud 
ijzer iets te verdienen. Het gezin krijgt €11 kinderbijslag per maand en vooral door hun 
moestuin hebben ze te eten. Ook maait vader gras op percelen van mensen die zijn 
geëmigreerd. Daar heeft hij in 2014 €400 mee verdiend. 



 

Het huis van familie Rizvanović; de tuin ligt er in juni 2015 verzorgd bij. 

Moeder van 53 jaar mist het overgrote deel van haar tanden. Moeder zegt dat de 
kinderen vaak zonder ontbijt naar school gaan omdat ze er geen geld voor hebben. 

Hoewel de woning wel ruim is, is een groot gedeelte daarvan onbewoonbaar. De familie 
heeft geen geld om deze ruimten geschikt te maken als woon- of slaapkamers. 
Noodgedwongen slaapt het hele gezin samen in de woonkamer. 

Het vorige huis van de familie is tijdens de burgeroorlog in Bosnië vernietigd. Hun 
huidige huis is gebouwd met materiaal dat door het kanton is geschonken. Tot 8 jaar 
geleden had de familie een koe. Om het stuk grond te kunnen kopen waar het huis op 
staat, moest de koe worden verkocht. Het gezin wil erg graag een koe en wil ook als dat 
zeker wordt een stal bouwen voor de koe.  

De familie is goed aan de slag gegaan en bij het bezoek in december 2015 bleek er een 
mooie stal te zijn gebouwd. Daarom is de familie medegedeeld dat zij een koe gedoneerd 
kregen. 

Bij de bezoeken in maart en juni 2016 bleek dat de familie heel erg blij is met de koe. 
Niet alleen uit financiële zin, maar ook omdat er nu tijdsinvulling is en ze tellen weer mee 
in de omgeving!  

 



 

December 2015: De stal is klaar! Juni 2016: Vader en moeder Rizvanović 
met de gedoneerde koe. 

 

5. Familie Dukić, Čevljanovići, 71385 Srednje, Bosnië en Hercegovina. 

Familie Dukić woont langs de weg van Sarajevo naar Tuzla in het gehucht Čevljanovići. 
Het is een Servisch gezin, omringd door Moslim-buren. Vader heeft vroeger in Servië 
gewerkt, maar na de bombardementen door de NAVO in verband met de Kosovo crisis is 
hij werkloos geworden. Het gezin bestaat uit 3 personen: Vader (51 jaar), moeder (53 
jaar) en dochter Andela (11 jaar), die in 2014 voor de 3-weekse vakantie in Nederland is 
geweest. 

Het gezin leeft onder minimale omstandigheden in een armoedig huis en hebben 
nauwelijks middelen van bestaan. De ouders zijn geschoold; vader speelt schaak op de 
computer en moeder heeft zichzelf Engels geleerd van de TV. Hun kennis kunnen ze in 
hun armoedige woonomgeving niet gebruiken. Tot een jaar geleden hadden ze twee 
geiten, maar die zijn in april 2014 met de stal weggespoeld tijden een grote 
overstroming. Naast hun vrij nieuw, maar armoedig huisje staat nog een bouwval. In juni 
2015 werd de familie toegezegd dat zij 5 geiten konden krijgen mits er een goede stal 
voor zou zijn. Daarop hebben zij de halve bouwval (zie foto onder) gesloopt en met deze 
materialen een degelijke geitenstal gebouwd.  

In december 2015 is de familie opnieuw bezocht en er bleek een prima stal te zijn 
gebouwd.  De familie heeft toen 5 geiten gedoneerd gekregen. 

 
Maart 2016: Het bijzondere verhaal van familie Dukić  
Dit voorjaar is vader Dukic naar het gemeentehuis geweest en heeft zich daar laten 
inschrijven als geitenhouderij. Omdat hij nu eigenaar is van een bedrijf, krijgt hij een 
starterspremie van 600 BAM (€308) per maand gedurende 20 maanden. Omdat hij niet 
meer werkloos is moet hij wel 280 BAM (€144) aan verzekeringspremies betalen, zoals 
ziekenfonds en pensioen. Maar hij houdt dus 320 BAM (€164) netto over en hij bouwt 
ook nog pensioen op. De voorwaarde is wel dat hij over 20 maanden minimaal 20 geiten 
moet hebben, maar hij heeft nu al 2 lammetjes en binnenkort worden de volgenden 



geboren. Ook kan hij geiten bijkopen van de 320 BAM per maand plus de opbrengsten 
van de melk en de verkoop van mannelijke lammeren.  
 
Minstens zo belangrijk is dat de familie een doel heeft en een toekomst ziet. Aan de 
makheid van hun dieren kan je merken dat de familie heel vaak in de geitenstal te 
vinden is. Iedere dag moeten de geiten worden gevoerd en gemolken en regelmatig 
moet de stal worden uitgemest. Hij en zijn vrouw waren dus ongelofelijk blij. Wat een 
verschil met vorig jaar, toen zagen ze het gewoon niet meer zitten! 
 

 

Juni 2016: Familie Dukić is heel gelukkig met hun geiten. 

 



6. Familie Karamović, Musići, 71340, Olovo, Bosnië en Hercegovina. 

Familie Karamović bestaat uit 4 personen: vader Šaban van 48 jaar, moeder Almira van 
44 jaar en 2 zonen. Zoon Abdulgafar van 12 jaar is in 2013 voor de 3-weekse vakantie in 
Nederland is geweest. Ook hier heeft vader geen vast werk, hij probeert door losse 
klussen aan te nemen wat geld te verdienen, maar de familie zegt dat er bijzonder 
weinig werk is. De gastfamilie waar zoon Abdulgafar in huis is geweest heeft geld 
gegeven om 3 schapen te kopen, die zijn productief geweest: er zijn 4 lammeren 
geboren.  
 
Tot 7 jaar geleden heeft de familie een koe gehad. Omdat ze dit huis gingen bouwen en 
daar geld voor nodig hadden, is de koe verkocht. Bij hun huis heeft de familie 2000 m2 
grond; op 1 km afstand zelfs 30.000 m2. De familie probeert geld te sparen om een koe 
te kopen; in juni 2015 liggen er rondom het huis voldoende bouwmaterialen om een stal 
te bouwen.  
 
De familie is dus erg gemotiveerd om een koe gedoneerd te krijgen. In december 2015 
was de stal klaar en heeft Stichting Kinderhulp Bosnië Stichting Kinderhulp Bosnië 
besloten deze familie een koe te doneren. 

 

Boven: Juni 2015: Familie Karamović voor hun woning 



 

Juni 2016: Vader Karamović met de gedoneerde koe.  

 

7. Familie Škamo, Lug 19, 71312, Semizovac, Bosnië en Hercegovina. 

Familie Skamo bestaat uit 4 personen: vader van 44 jaar, moeder van 41 jaar en 2 
dochters. Dochter Edina van 13 jaar is in 2014 voor de 3-weekse vakantie in Nederland 
geweest. Vader heeft een invaliditeitsuitkering van €160 per maand omdat hij tijdens de 
burgeroorlog in Bosnië in zijn hoofd is geschoten. Als gevolg daarvan lijdt hij aan 
epilepsie en andere gezondheidsproblemen. De woning is van de ouders van vader en die 
wonen in de bovenverdieping. Tijdens de overstromingen in Bosnië in mei 2014 is de 
onderverdieping, waar deze familie woont, overstroomd en ernstig beschadigd. Voor het 
herstel van de schade heeft de familie €4000 gekregen. 
 
De familie heeft een mooie, goed verzorgde tuin rondom de woning met een klein plastic 
kasje (“tunnel”). Zij willen erg graag een grote plastic tunnel, zodat ze in het voorjaar 
veel groenteplanten (kool, paprika, tomaten, sla enz. kunnen gaan verkopen. Een 
dergelijke tunnel kost volgens de familie ca. €350. 
 
Stichting Kinderhulp Bosnië Stichting Kinderhulp Bosnië heeft in december 2015 deze 
familie een plastic tunnel van ca. €350 gedoneerd. 

 

 

 
 

 



 

 

De nieuwe plastic tunnel in maart 2016. 

 

 

8. Familie Kamberović, Tupkovići, 75276 Gračanica (Živiniče), Bosnië en Hercegovina 

Vader Kamberović is van beroep meubelmaker. Echter het bedrijf waarvoor hij werkte 
heeft hem al 4 jaar lang nauwelijks iets betaalt. Het komt vaak voor in Bosnië dat 
mensen niet worden uitbetaald. Dit is straffeloos en op een gegeven moment stop je dan 
maar met werken hoewel je dan zeker weet dat je niets meer krijgt. Hierdoor is het gezin 
erg verarmd, zo is er geen stromend water in huis. 

Het gezin heeft 3 kinderen en dochter Amela van 12 jaar is in 2015 in een Nederlands 
gastgezin geweest. De familie heeft vroeger wel een koe gehad, maar wegens 
geldgebrek hebben ze die moeten verkopen. Zij leven nu van het inkomen van hun zoon 
(ca. €150 per maand) en ook moeder verdient soms wat met schoonmaken.  

Tijdens ons bezoek in december 2015 vertelden wij de familie dat zij op de wachtlijst 
stonden. Op dat moment hadden wij niet de financiële mogelijkheden om al een koe toe 
te zeggen.  



Maar vanaf dat moment begon ook de gastfamilie waar dochter Amela in huis was 
geweest met een inzamelingsactie en in maart 2015 hadden zij al €600 als bijdrage voor 
de koe!  

Wij waren blij verrast toen wij in maart aankwamen bij de woning van familie 
Kamberović en het bleek dat zij net begonnen waren met de bouw van een stal! Toe wij 
hen mededeelden dat zij een koe kregen als de stal klaar was, reageerden zij erg 
emotioneel. 

 

Maart 2016: De eerste aanzet voor de nieuwe stal 

 

Vlak voor de reis begin juni kregen wij van de familie het bericht dat de stal klaar was. 
Heel bijzonder was dat de Nederlandse gastmoeder van dochter Amela met ons mee 
reisde om bij de overdracht van de koe aanwezig te zijn. Dat werd een emotioneel 
gebeuren, waarbij vader en moeder Kamberović en de Nederlandse gastmoeder het niet 
droog hielden. Mooi om mee te maken! 

 



 

 

Juni 2016: De nieuwe koe met vader en moeder Kamberović. 

 

 

 

9. Familie Hodžić, 71340 Olovo, Bosnië en Hercegovina  

Vader Ahmedin is 43 jaar en gehandicapt. Door een granaatinslag in de Bosnische oorlog 
kan hij slechts met één oog zien en heeft een verminderde functie van zijn linkerarm. 
Moeder Mediha is 39 jaar en goed gezond. Het gezin heeft 2 zonen van 13 en 18 jaar 
(2016). Zoon Anes is in 2013 voor de 3-weekse vakantie in een gastgezin in NL geweest. 

Het gezin woont op de bovenste verdieping van een familiehuis. Het ziet er schoon, maar 
wel armoedig uit. Op de 2 verdiepingen onder de familie wonen 2 broers van vader met 



hun gezinnen. De familie beschikt over voldoende grond om voer te winnen voor een koe 
en heeft ook al een goede stal voor de koe. 

In maart 2016 is de familie verteld dat zij een koe gedoneerd krijgen en in juni 2016 is 
de koe daadwerkelijk overgedragen. Een bijzonderheid was wel dat de koe 3 dagen voor 
de overdracht een tweeling ter wereld had gebracht! 

 

 

Vader Ahmedin en moeder Mediha Hodžić met hun nieuwe aanwinsten. 



Overzicht van families met een toezegging voor een donatie  

 

Samenvatting van de gedoneerde families 

Familie   Paragraaf Donatie   

Suljkić   1.  Schapen   

Ćehajić  2.  Koe    

Hodžić   3.  Schapen 

Omerović  4.  Schapen  

Bajramović  5.  Schapen 

Musić   6.  Schapen 

Golić   7.  Schapen 

Alić   8.  Schapen 

Mazić   9.  Koe 

Suvalić   10.  Koe 

Planić   11.  Geiten   

 

 

 

1. Familie Suljkić, Đurđevik, Zivinice, Bosnië en Hercegovina  

In maart 2016 bestaat het gezin Suljkić nog uit 6 personen: vader Fikret van 40 jaar, de 
hoogzwangere moeder van 29 jaar en 4 dochters van 11, 8, 7 en 4 jaar. Eind mei 2016 is 
de 5e dochter geboren. Vader heeft hartproblemen en kan daardoor niet werken. Het 
gezin leeft in grote armoede in een erbarmelijk slecht huis op een groot perceel slechte 
grond. Zij hebben een koe, maar door het slechte voer produceert de koe weinig melk. In 
maart 2016 heeft de familie toezegging gekregen voor de aanschaf van 6 schapen. De 
afspraak is dan dat de familie contact zoekt met een verkoper en dat de aankoop in onze 
aanwezigheid bij ons volgende bezoek wordt gedaan. 

Bij ons bezoek in juni bleek er niets met deze toezegging te zijn gebeurd. Vader Fikret 
zei dat hij er wel op uit is geweest, maar niets heeft gevonden. Na dit bezoek zijn wij in 
contact gekomen met een verkoper van schapen en mogelijk wordt in december 2016 de 
aanschaf gerealiseerd als er tenminste een stal voor de schapen is gebouwd. 

 



 

De woning van familie Suljkić 

 

 

 

2. Familie Ćehajić, Mrdići, Banovići, Bosnië en Hercegovina  

Wij hebben familie Ćehajić bezocht in maart 2016. Het gezin bestaat uit de vader van 54 
jaar en 3 kinderen. Dochter Musjia van 28 jaar is getrouwd en woont niet meer thuis; 
zoon Edin en dochter Edina wonen wel bij vader. De moeder van het gezin is in 2015 
overleden en vader maakt een depressieve indruk. De familie woont in een houten 
noodhuisje en hebben geen geld voor een elektriciteitsaansluiting, dus er is geen TV, 
computer of koelkast. Het is onvoorstelbaar dat een gezin in deze omstandigheden moet 
leven. 

Dit jaar heeft vader een oogoperatie gehad en kan daardoor niet werken. En in Bosnië is 
niet werken: geen geld. Normaal verdient hij wat door uit de afval van de nabij gelegen 
kolenmijn met de hand de goede kooltjes te zoeken die hij dan verkoopt. 

Vader zegt dat hij voldoende voer kan winnen voor een koe en dat hij zonder problemen 
een stal kan bouwen voor een koe. Wij hebben daarover onze twijfels, maar de directie 
van de school van de kinderen hebben veel vertrouwen in hem. Wij spreken af dat hij 
eerst een goede stal moet bouwen en moet aantonen dat hij voldoende voeder voor de 
koe heeft en als aan die voorwaarden is voldaan hij een koe gedoneerd kan krijgen. 

 



 

  De “woning” van familie Ćehajić  

 

3. Familie Hodžić in Gornja Višća,  Višća, Bosnië en Hercegovina 

Familie Hodzic is een samengesteld gezin met 6 kinderen in de leeftijd van 10 maanden tot 12 jaar. 
Beide ouders zijn eerder getrouwd geweest. 
Vaders eerste vrouw is 20 dagen na de bevalling 
van haar 2e kind in 2009 overleden. De oudste 
zoon van het gezin komt uit het eerste huwelijk 
van moeder. Oudste zoon Nermin en dochter 
Merjema zijn in 2016 te gast geweest in een 
Nederlands gastgezin. Beide ouders zijn 
werkloos; vader probeert wat te verdienen door 
het verzamelen van oud ijzer en plastic flessen. 
 
Op het moment van ons bezoek werd het huis 
opgeknapt. Het gezin had een donatie gekregen 
van het TV station Hayat, die een sociaal 
programma heeft om arme families te helpen.  
De familie wil heel graag schapen en heeft 
daarvoor al een stal. De stal kan ook nog worden 
uitgebouwd; er zijn daarvoor al materialen 
aanwezig.  



4. Familie  Omerović in Vrnajević, Đurđevik, Bosnië en Hercegovina 
Familie  Omerović heeft 6 kinderen in de leeftijd van 2 – 18 jaar, woont in een bouwval en heeft 
niets. Ze krijgen geen kinderbijslag en moeder verzamelt plastic om iets te verdienen. De kinderen 
Amel van 9 jaar en Adela van 8 jaar zijn dit jaar bij een Nederlands gastgezin op vakantie geweest. 
 Alles was vies tijdens ons bezoek. De kleren van de kinderen waren erg vies en kapot. Ze hebben 

waarschijnlijk geen geld om 
kleren te kopen of ze te 
wassen. De kleding die Amel 
en Adela van het gastgezin 
uit NL hebben meegekregen 
is na thuiskomst allemaal 
verkocht voor eten. Vader 
van 62 jaar heeft in de bouw 
8 jaar geleden een oog 
verloren en heeft sindsdien 
praktisch geen werk. 
Moeder is 37 jaar, heeft 
geen tanden meer en ziet er 
oud uit.  
Het gezin heeft een koe en 
dus ervaring met dieren. Er 
moet nog een bezoek 
worden gebracht aan dit 
gezin om te controleren of 
ze wel een stal voor de 

schapen hebben. Gezien de gang van zaken bij de kleding is er wel een risico dat dit gezin de donatie 
te gelde zal maken. We zijn van plan om in december 2016 3 schapen te doneren (als er een goede 
stal is) met de toezegging dat ze er in december 2017 weer 3 schapen bijkrijgen als ze er goed voor 
zorgen. Zodoende motiveren wij dit gezin ook om een kudde te gaan opbouwen. 
 
 

5. Familie Bajramović in Litve, Višća, Bosnië en Hercegovina   
 
In Litve ligt een voormalig vluchtelingenkamp waar nog steeds veel mensen wonen die uit Oost-
Bosnië (met name Srebrenica) afkomstig zijn. Ook het jonge echtpaar Bajramović komt uit 

Srebrenica; beide ouders zijn 30 jaar en 
zijn werkloos. Moeders vader is vermoord 
bij de val van Srebrenica; vaders vader is 
tijdens de Bosnische burgeroorlog in een 
concentratiekamp opgesloten geweest, 
maar hij heeft het wel overleefd, maar is 
een paar jaar daarna overleden. 
 
De vader van het gezin heeft een 
vakopleiding als beroepschauffeur, maar 
komt niet aan de bak. De oma van het 
gezin had een baan en daarom zijn 
begonnen met de bouw van een huis in 
het dorp Višća, maar omdat zij haar baan 



is verloren is er geen geld meer en ligt de bouw stil. Het gezin heeft 2 kinderen, zoon Ajdin van 9 jaar, 
die in 2016 op vakantie in Nederland is geweest en zoontje Satmin van 6 jaar. De familie wil heel 
graag schapen en heeft daarvoor al een stal. 

6. Familie Musić in Litve, Višća, Bosnië en Hercegovina   
 
Ook familie Musić woont in het voormalig vluchtelingenkamp. Vader is afkomstig uit Srebrenica, 
maar is gevlucht naar Hongarije, waar hij in een vluchtelingenkamp in een oude kazerne bij het stadje 
Nagyatad werd ondergebracht. Moeder is etnisch Hongaars en leefde in Vojvodina, een provincie van 
Servië, die grenst aan Hongarije. Tijdens de oorlog in voormalig Joegoslavië werden ook etnische 

Hongaren verdreven en zo kwam ook 
moeder in het vluchtelingenkamp in 
Nagyatad terecht. Daar ontmoette ze 
vader en zo zijn ze bij elkaar gekomen. 
Beide ouders zijn werkloos; vader doet af 
en toe klusjes en moeder verdient soms 
wat als poetsvrouw. Het gezin heeft 5 
kinderen, van 5 tot 19 jaar. Zoon 
Muhamed is in 2016 in Nederland 
geweest; oudste zoon Osman is geestelijk 
gehandicapt en wordt daarvoor 
behandeld.  
De familie wil heel graag schapen en 
heeft daarvoor al een stal. 
 

 

7. Familie Golić in Litve, Višća, Bosnië en Hercegovina   
 
Ook familie Golić woont in het voormalig vluchtelingenkamp. De vader komt uit Vlasenica, waar de 

moslims in 1992 door de Serviërs werden 
verdreven. De ouders van de vader zijn wel weer 
teruggekeerd naar Vlasenica. Moeder is afkomstig 
uit Srebrenica; haar vader is bij de val van 
Srebrenica vermoord.  Beide jonge ouders (30 en 
28 jaar) zijn werkloos; de vader is klusjesman in de 
bouw; moeder heeft geen werk. 
 
Het gezin heeft 2 kinderen; dochter Amina van 8 
jaar was dit jaar reserve voor de vakantie in 
Nederland. In 2017 gaat zij zeker mee. Het gezin 
heeft ook nog een zoontje van 1.5 jaar. 
De familie wil heel graag schapen; de oma van het 
gezin woont in Višća en heeft daar een stal en 
1000 m2 grasland. 
 
 
 
 
 



8. Familie Alić in Litve, Višća, Bosnië en Hercegovina   
 
Ook familie Alić woont in het voormalig vluchtelingenkamp. Beide ouders zijn afkomstig uit 

Srebrenica; vaders en broers zijn daar omgekomen. Beide 
ouders zijn werkloos en proberen aan te pakken wat ze 
kunnen. Ze hebben 2 kinderen: zoon Melis die dit jaar in 
Nederland is geweest voor de drieweekse vakantie en 
dochtertje Melisa van 6 jaar. Het gezin wordt wel wat 
ondersteund door een broer die in Duitsland woont.  
De familie wil heel graag schapen en heeft daarvoor al 
een stal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

9. Familie Mazić, Višća, Bosnië en Hercegovina   
 

Familie Mazić woont in een armoedig huis aan de rand van het dorp Višća. De vader van 51 jaar is ca. 
5 jaar geleden uit een notenboom gevallen en is daardoor zo gewond geraakt dat zijn rechter 

onderbeen moest worden geamputeerd. Daar 
heeft hij nu een prothese voor, maar door zijn 
handicap krijgt hij geen werk meer aangeboden. 
Omdat hij “slechts” voor 80% invalide is 
beoordeeld, krijgt hij geen invalidenuitkering. 
Moeder verdient wat als poetsvrouw, maar door 
het zware werk heeft zij wel knieproblemen. 
De familie heeft wel een koe gehad, maar 
doordat niet alle ziektekosten zijn verzekerd in 
Bosnië, heeft hij de koe moeten verkopen na zijn 
val uit de boom. Dochter Merisa van 11 jaar is in 
2016 bij een Nederlands gastgezin op vakantie 
geweest. De oudste dochter is getrouwd en 
woont niet meer thuis. 
De familie wil heel graag een koe, heeft daar dus 
ook ervaring mee en heeft daarvoor ook al een 
stal. 
 
 
 
 
 
 



10. Familie Suvalić, Podgajevi, Živinice, Bosnië en Hercegovina   
 
De vader en moeder van dit gezin zijn beiden 52 jaar en werkloos. Vader is in de laatste jaren 3x 
geopereerd aan maag en darmen, de laatste keer was 3 maanden geleden. Het gezin heeft 2 
tweelingen, 1 van 20 jaar en 1 van 17 jaar.  De dochter van 20 jaar is getrouwd en woont niet meer 
thuis. De zoon van 20 is gehandicapt: hij kan niet lopen. Hij is altijd thuis. Tijdens zijn schooltijd kwam 
een onderwijzer hem thuis les geven. Geestelijk is hij in orde, maar desondanks is zijn situatie (in 

Bosnië) uitzichtloos. Hij komt af 
en toe buiten met zijn rolstoel, 
maar is dan ook afhankelijk van 
zijn ouders die hem moeten 
duwen.  
De buren hebben het gezin 
geholpen dit huis te bouwen, 
want zij woonden afgelegen in de 
bergen, en met zo’n invalide kind 
is die situatie helemaal 
problematisch.  
De familie wil heel graag een koe 
en heeft daar ook ervaring mee. 
Helaas is er nog geen stal en die 
zal met behulp van buren en 
kennissen worden gebouwd. Pas 
als de stal klaar is zal de koe 
worden aangekocht. 

 

11. Familie Planić, Litve, Višća, Bosnië en Hercegovina   
 
Familie Planić  woont vlakbij het vluchtelingenkamp, maar heeft een vrijstaande, armoedige woning. 
Beide ouders zijn werkloos. Vader van 48 jaar komt uit Srebrenica en is bij de val van de enclave door 
de bossen gevlucht naar Tuzla. Af en toe heeft hij nog nachtmerries van die gebeurtenissen. Moeder 

komt wel de regio waar ze nu 
wonen.  
De familie heeft 2 kinderen, oudste 
zoon Ademir van 16 jaar en 2e zoon 
Emir van 11 jaar, die in 2016 bij 
een Nederlands gezin te gast is 
geweest. Het huis staat op een 
perceel van ca. 800 m2 meter en zij 
willen graag geiten. De buurman 
heeft ervaring met geiten en wil 
het gezin graag helpen. Er moet 
nog wel een stal worden gebouwd 
en pas als die gereed is kunnen er 
geiten worden gedoneerd. 
 



Families die zich hebben aangemeld voor een donatie  

1. Familie Lugonjić, Višća,  Bosnië en Hercegovina   
 

Het eerste wat opvalt als we familie Lugonjić 
bezoeken is dat beide ouders doofstom zijn. Maar al 
gauw komt de buurvrouw erbij om te helpen alles uit 
te leggen. De vader van 57 jaar is een etnische Kroaat 
en de moeder van 47 jaar van Servische komaf. De 
buurvrouw is ook Kroatisch. Even later komt de broer 
van vader er ook bij om zaken te verduidelijken. 
Vanwege hun handicap krijgen beide ouders een 
uitkering van 90 KM per maand en kinderbijslag van 
20 KM per maand. Hun oudste zoon van 20 jaar werkt 
bij een bedrijf en verdient daar ca. 500 KM per maand. 
Zoon Mijo van 9 jaar stond niet op de lijst voor een 
vakantie in NL. 
De familie wil graag een koe en heeft daar ook een 
stal voor. Moeder heeft enige ervaring met koeien, zij 
verzorgt en melkt de koe van de buurvrouw als die 
weg is. 
 
 
 
 
 

 

2. Familie Suljanović, Višća,  Bosnië en Hercegovina   
 
Familie Suljanović woont in een armoedig vrijstaand huisje tamelijk ver van de dorpskern van Višća. 
Alles ziet er netjes uit. Vader is ziekelijk, een paar jaar geleden heeft hij de ziekte van Weil 

(Leptospirose) gehad en een paar maanden geleden een 
hartinfarct. In de zomer verdient hij iets als parkeerhulp (200 
à 250 KM per maand). Moeder heeft ok hartproblemen en 
werkt als poetsvrouw bij een bedrijf. Daar verdient ze 300 KM 
per maand. Het gezin heeft 2 kinderen. Hun zoon is 21 jaar en 
heeft soms klussen (zwart werk); dochter Naida van 11 jaar is 
dit jaar mee geweest voor een 3-weeks verblijf bij een 
Nederlands gastgezin. 
Het gezin wil een koe, maar gezien hun score daarvoor (160 
punten) komen ze daarvoor niet in aanmerking. De familie wil 
ook wel geiten en heeft daarvoor al een stal. 
 
 
 
 
 



3. Familie Meštrić, Višća, Bosnië en Hercegovina   
 
Familie Meštrić bestaat uit de moeder en 3 dochters. Vader is 8 jaar door de bliksem getroffen en 

overleden. Toen vader overleed was het huis al 
vergevorderd. De familie heeft toen door financiële 
ervoor gezorgd dat het huis toch kon worden 
afgebouwd. Voor het interieur heeft moeder een krediet 
van 4.000 KM afgesloten.  
 
Moeder van 39 en haar dochters van 9, 12 en 18 jaar 
zien er verzorgd uit. Moeder heeft een pensioen van 
320 KM maar ze moet dus ook nog de lening afbetalen.  
 
De familie wil graag een plastic tunnel voor de verbouw 
van tomaten, paprika’s enz.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Familie Mulabdić, Višća, Bosnië en Hercegovina   
 
Wij worden ontvangen door een zwak uitziende man van 38 jaar met zijn dochtertje Lejla van 6 jaar. 
Hij zegt wel dat hij een redelijke gezondheid heeft. De moeder (26 jaar) en oma (69 jaar) van het 
gezin werken in een tuin van 500 m2 bij de school van Višća. Het huis is van oma en als moeder en 

oma aan het eind van het gesprek er bij komen 
wordt onze indruk bevestigd: oma is de baas in 
huis. Op een hoek in de kamer is een grote 
schimmelplek, volgens vader lekt het dak daar. 
Van het pensioen van oma (327 KM per maand) 
leeft het gezin en heeft daarnaast veel 
groenten en fruit van met name de tuin bij de 
school. Zelf hebben ze ook een tuin bij huis, 
maar doordat daar veel insecten in de grond 
zitten, kan dat alleen als grasland worden 
benut. Er staan ook 2 grote ruiters met hooi in 
de tuin, waarschijnlijk voor de verkoop.  
De familie wil graag een koe en heeft daar ook 
een stal voor. Oma en moeder hebben ervaring 
met koeien. 
 
 
 
 



5. Familie Mazić, Višća, Bosnië en Hercegovina   
 
Familie Mazić woont in een redelijk huis. Vader Mersudin van 40 jaar heeft 5.5 jaar voor het USA-
leger gewerkt. Eerst op een Amerikaanse basis in de buurt gewerkt, daarna in Afghanistan. Nu is hij 
alweer een aantal jaren werkloos. Het gezin woonde eerst in het afgelegen familiehuis, waar nu nog 
zijn ouders wonen. Toen de kinderen wat groter werden heeft hij een huis dichtbij de school 

gebouwd. Het huis betaald met geld dat hij had 
gespaard tijdens zijn werk voor de Amerikanen. 
Nu is hij klusjesman en verdient daar ca. 150 KM 
per maand mee. 
Het gezin heeft 2 kinderen, zoon Muhamed van 
15 jaar en dochter Elma van 10 jaar. Elma is dit 
jaar op vakantie in NL geweest. Ondanks haar 
leeftijd spreekt zij opvallend goed Engels. Ook 
haar vader spreekt vanwege zijn werk bij de 
Amerikanen Engels en hij stimuleert Elma daarin. 
De familie wil graag een koe; die zal worden 
gestald bij het huis van zijn ouders.  
 
 

6. Familie Hodžić, Višća, Bosnië en Hercegovina   
 

Tijdens ons bezoek zijn moeder (39 jaar) en dochter 
Anela (13 jaar) alleen thuis. Anela is het enigst kind 
en het gezin woont in een sober, maar net huis. 
Aangebouwd aan het huis is een garage en 
daarachter is een solide stal. Vader van 41 jaar 
verzamelt oud ijzer en heeft voor het transport een 
oude Mercedes gekocht van 40 jaar voor 600 KM 
(€300). Moeder verdient ’s zomers tot 400 KM per 
maand in de groente- en fruitoogst. ’s Winters 
verdient zij niets. 
De familie wil graag een koe en heeft in het verleden 
ook een koe gehad. 
 
 
 
 
 



7. Familie Rizvić, Višća, Bosnië en Hercegovina   
 

Familie Rizvić woont zeer afgelegen in een soort vakantiehuisje boven op een berg. Vader van 36 jaar 
en moeder van 26 jaar zijn beiden gezond en 
verdienen met klusjes 300 à 400 KM per maand. 
Vader is uit deze regio, moeder komt uit Zvornik, 
waar zij tijdens de Bosnische burgeroorlog is 
verdreven. 
Vanwege de afgelegen woning heeft de familie een 
zeer oude auto. Zij willen graag een koe en kunnen 
daarvoor de stal van de buren gebruiken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

8. Familie Pašić, Dubrave, Živinice,  Bosnië en Hercegovina   

Familie Pašić woont in een dorpje ten westen van Živiniče. Vader van 44 jaar heeft los 

(zwart) werk; hij maakt de specie klaar voor een stukadoor. Hij verdient daar ongeveer 

€130 per maand mee. Het gezin heeft 2 kinderen, zoon Amer van 8 jaar komt in juni met 

vakantie naar NL. Moeder van 33 jaar zorgt voor de moestuin. 

 

Situatie in maart 2016.  We komen bij een wat beter huis aan dan bij de andere gezinnen 

op deze lijst. Ook binnen kan de woning als redelijk worden betiteld. Het is duidelijk dat 

hier regelmatig een inkomen binnenkomt, hoewel zeker niet hoog voor Bosnische 

begrippen. De familie wil graag een plastic tunnel voor de verbouw van plantjes in het 

voorjaar en voor de teelt van paprika’s, komkommers, diverse groeten in de zomer. 

Blijkbaar heeft de familie niet het geld om zelf een grotere tunnel aan te schaffen. Omdat 

de investering tamelijk laag zal zijn (ca. €350) houden wij het in beraad. 

 

 

 
Deze lijst zal in december 2016 worden aangevuld met families die tussen 
september en december 2016 een aanvraag voor een donatie doen. 
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