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Project gezinssteun Bosnië
1. Achtergrondinformatie
De republiek Bosnië en Herzegovina (met hoofdstad Sarajevo) is ontstaan bij het
uiteenvallen van het voormalige Joegoslavië in april 1992. Na het uitroepen van de
onafhankelijkheid brak de Bosnische Oorlog uit. In 1995, in de laatste fase van de oorlog,
werden alleen al in Srebrenica ruim achtduizend mensen vermoord. Bij het verdrag van
Dayton is het land verdeeld in twee entiteiten: De Federatie van Bosnië en Herzegovina
(Federacija Bosna i Hercegovina) en de Servische Republiek (Republika Srpska). De
laatste jaren lijken de tegenstellingen tussen de beide entiteiten eerder groter dan
kleiner te worden. Met name de Servische inwoners van Bosnië zouden zich liever
aansluiten bij de Republiek Servië.
In november 2012 heeft de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties unaniem ingestemd
met een verlenging van de EU- en NAVO-vredesmissie in Bosnië. De reden daarvoor was
“het groeiend verzet van de Serviërs tegen de soevereiniteit van Bosnië”. Er hoefde zelfs
geen debat aan te pas komen. De situatie in de regio blijft een bedreiging voor de
veiligheid in de wereld, aldus de aangenomen resolutie.
Duizenden gezinnen hebben jarenlang in vluchtelingenkampen gewoond of wonen er tot
op heden nog steeds. In 2016 zijn er een flink aantal kinderen uit vluchtelingkampen bij
ons te gast geweest. De laatste jaren zijn moslimgezinnen geleidelijk weer teruggekeerd
naar hun vernielde huizen. De Bosnische regering stimuleert dit door materialen te
verstrekken om hun woningen weer op te bouwen. Vooral complete gezinnen (dus met
een vader) maken hier gebruik van. Hoewel de vaders van deze gezinnen de oorlog
hebben overleefd, zijn in iedere familie wel een aantal mannen tijdens de oorlog
omgekomen. De traumatische gevolgen van de verschrikkelijke burgeroorlog zijn nog
dagelijks tastbaar.
De economie van Bosnië en Herzegovina heeft zwaar geleden onder de oorlog. Met name
de industrie, waar het land van afhankelijk was, is flink beschadigd. Mede door de
tegenwerking tussen de beide entiteiten blijft de werkgelegenheid op een laag niveau,
vooral buiten de steden. Velen zijn werkeloos of verdienen het absolute minimum. In
Bosnië bestaat geen WW, bijstand of minimumloon. Gezinnen waar een man aanwezig is,
krijgen geen uitkering van welke instantie dan ook.
Gezonde, sterke mannen kunnen wat verdienen met zwart werk, meestal zwaar werk
zoals houthakken, sleuven graven, in de bouw enz. Minder sterke mannen,
gehandicapten of zieken krijgen niets. Schrijnende armoede is het gevolg. De
vooruitzichten van dergelijke gezinnen zijn hopeloos slecht; zij verkeren in een
uitzichtloze positie. Investeringen met buitenlands kapitaal komen nauwelijks van de
grond vanwege enerzijds de politieke tegenstellingen met als gevolg een enorme
bureaucratie en corruptie en anderzijds vanwege de lange aan- en afvoerroutes naar de
landen in West-Europa. Bosnië is nog ver verwijderd van een lidmaatschap van de EU.
2. Doelstelling
Stichting Kinderhulp Bosnië is opgericht op 18 januari 2007 en op 22 januari 2007
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder Nr. 09167574. Zie verder
www.kinderhulpbosnie.nl.
Om vooral de kinderen uit arme, getraumatiseerde gezinnen te ondersteunen,
organiseert Stichting Kinderhulp Bosnië jaarlijks een vakantiereis van drie weken naar
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Nederland voor Bosnische kinderen. De doelstelling van deze vakantie is om de kinderen
een zorgeloze tijd te geven waar zij jarenlang met veel plezier aan terugdenken. De
vakantiereis naar Nederland is niet alleen voor het kind, maar voor het hele gezin een
zeer positieve ervaring. Deze gezinnen voelen zich vaak in de steek gelaten en nu komt
hun kind met een zeer positieve ervaring en een tas vol kleding en speelgoed weer thuis.
De kinderen keren echter terug naar dezelfde situatie van armoede. Daarom is Stichting
Kinderhulp Bosnië in 2015 een tweede project begonnen om door hulp in natura deze
gezinnen duurzaam economisch vooruit te helpen en daarmee hun bestaansniveau te
verhogen.

3. Doelgroep
De doelgroep van dit project is gezinnen met kinderen die minder dan €250 per maand
inkomen hebben. Omdat de kinderen die een vakantiereis naar Nederland hebben
meegemaakt uit de armste gezinnen komen en wij hun situatie kennen, krijgen hun
gezinnen de voorkeur, maar ook andere arme gezinnen kunnen een beroep doen op dit
fonds.
4. Bosnisch - Nederlandse werkgroep
Er is een Bosnisch – Nederlandse werkgroep gevormd die het project gaat beheren. De
werkgroep bestaat uit 3 leden: dhr. Ramo Hastor, dhr. Peter van Laar en dhr. Peter
Keemers. Dhr. Hastor, de voorzitter van de werkgroep, is een gepensioneerde
Bosnische onderwijzer, wiens familie een internationaal bedrijf bezit
(www.preventgroup.com), die de Hastor stichting heeft opgericht en de grootste sponsor
daarvan is. De Hastor Stichting, vernoemd naar de familie Hastor, is in 2006 opgericht en
verstrekt jaar op jaar een toenemend aantal beurzen aan studenten en leerlingen van
basis- en middelbare scholen (www.fondacijahastor.ba). In het studiejaar 2015/2016 zijn
beurzen verstrekt aan meer dan 1400 scholieren en studenten. Wij kennen Dhr. Hastor
sinds 1997 als een integere man, die zijn leven in dienst heeft gesteld van de arme
Bosnische kinderen.
Dhr. Peter van Laar is de secretaris van de werkgroep. Hij is sinds de oprichting in 2007
voorzitter van Stichting Kinderhulp Bosnië. Dhr. Van Laar heeft de verantwoording voor
alle documenten van het project en ziet erop toe dat de aanvragen voldoen aan het
projectplan. Dhr. Peter Keemers is de penningmeester van de werkgroep; hij is sinds
2015 penningmeester van Stichting Kinderhulp Bosnië.
De taak van dhr. Hastor is om gezinnen voor te dragen voor een gift in natura.
Voorbeelden van zo’n gift zijn: vee (rundvee, schapen, geiten, kippen), een plastic tunnel
voor het verbouwen van groente en fruit, machines voor de land- of bosbouw enz. Ook
kan een gezin in het eerste jaar na de donatie veevoer/dierenarts gedoneerd krijgen.
Daarmee krijgt een gezin duurzaam een betere economische basis door de verkoop van
melk, dieren, groenten en eieren. Na de voordracht door dhr. Hastor zal het gezin ook
worden bezocht door dhr. Van Laar en mogelijk ook door dhr. Keemers of andere
bestuursleden van Stichting Kinderhulp Bosnië. Omdat dhr. Van Laar in het kader van het
vakantieproject van Stichting Kinderhulp Bosnië al 3x per jaar ter plekke is, blijven de
reiskosten binnen het project beperkt. Ook dhr. Keemers is regelmatig in Bosnië en zal
zo vaak als mogelijk is de geselecteerde gezinnen bezoeken. Dhr. Keemers is
verantwoordelijk voor de fondsenwerving in samenwerking met het Bureau
Internationale Samenwerking (BIS) en hij is verantwoordelijk voor de financiële
verantwoording van het project.
Tezamen beoordelen zij of de aanvraag wordt voorgelegd aan het bestuur van Stichting
Kinderhulp Bosnië, die het definitieve besluit voor goed- of afkeuring neemt.
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5. Voorwaarden
De geselecteerde gezinnen die in aanmerking komen voor ondersteuning moeten een
contract ondertekenen, waarin de voorwaarden voor de ondersteuning staan vermeld. Zo
zal een gift in natura zonder toestemming van de werkgroep niet mogen worden
doorverkocht. Ook zal in het contract worden bepaald of de eerste nakomeling van ieder
geschonken dier teruggegeven zal moeten worden aan het project. Als een dier niet goed
wordt verzorgd, dan zal het gezin een waarschuwing krijgen en zal indringend worden
besproken welke maatregelen moeten worden genomen ter verbetering van de conditie
van het dier. Als 2-4 weken daarna nog steeds geen verbetering is opgetreden, dan zal
het dier aan een ander gezin worden gegeven.
Gezinnen moeten ervaring hebben met het omgaan met de donatie. Zo zal een familie
die een koe krijgt ervaring moeten hebben met het houden van rundvee. Ook zal er
adequate huisvesting voor het vee moeten zijn. Verder moet het gezin gemotiveerd zijn
om er alles aan te doen om de gift zo rendabel mogelijk te maken en er mag geen sprake
zijn van alcoholmisbruik in het gezin.
6. Begeleiding bij een donatie van dieren

6.1 Voorbereiding
Zoals in 5. staat vermeld moeten gezinnen ervaring hebben met de gift. Indien de kennis
op bepaalde gebieden tekort schiet dan moet die lacune worden opgevuld voordat de
donatie aan het gezin wordt overhandigd. Zo kan bv. een gezinslid leren melken bij een
veehouderij in de buurt van de familie voordat de koe aankomt. Na het eerste bezoek
van de werkgroep aan het gezin zal het ongeveer een half jaar duren voordat de donatie
wordt gegeven. Deze tijd wordt benut om lacunes in de kennis van het gezin op te
vullen, om de stalling in orde te krijgen en een voedselvoorraad voor de dier(en) aan te
leggen. Naar verwachting zullen de meeste donaties een drachtige vaars of koe zijn.
Gezien de hoge investering en de vereiste kennis voor het houden van een koe zal de
begeleiding van een dergelijke gift het meest intensief zijn.
6.2 Stichting Kinderhulp Bosnië
De gedoneerde gezinnen worden intensief begeleid door bestuursleden van Stichting
Kinderhulp Bosnië en dhr. Hastor. Dhr. van Laar, voorzitter van de Stichting en secretaris
van de werkgroep is landbouwkundige en heeft tijdens zijn werkzame leven zeer veel
veehouderijen in Europa bezocht en daar onderzoek gedaan. Voor hem is dan ook een
belangrijke taak bij de begeleiding van de gezinnen weggelegd. Voor het vakantieproject
van de Stichting is hij al in april, juni en september in Bosnië en zal dan ook de gezinnen
die zich voor een donatie hebben aangemeld of al hebben ontvangen gaan bezoeken.
Tijdens het eerste bezoek wordt nagegaan of het gezin een aanvullende training nodig
heeft en of de huisvesting voor de dieren in orde is. Omdat de periode tussen september
en april te lang is, zal ook rond januari een bezoek aan de gezinnen moeten plaats
vinden. Tijdens deze bezoeken wordt hij bij voorkeur vergezeld door Dhr. Keemers of een
ander 2e bestuurslid van de Stichting. Indien nodig zal het gezin worden geadviseerd om
bepaalde wijzigingen in het management en/of de verzorging van de dieren door te
voeren.
In het eerste jaar van het project (juni 2015 – juni 2016) is gebleken dat de begeleiding
van de gezinnen op deze wijze voldoende is.
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6.3 Lokale dierenarts
Voor een gift in de vorm van een koe wordt de lokale dierenarts ingeschakeld als er
twijfel bestaat over de conditie van de koe en of de koe wel drachtig is. Gedurende het
eerste jaar van de donatie heeft het gezin nog onvoldoende financiën om de kosten van
de dierenarts te dragen. Om te voorkomen dat zij de dierenarts niet inschakelen bij
ziekte of inseminatie (bevruchting) van de koe of het kalf, worden de kosten van de
dierenarts in het eerste jaar gedragen door het project. Dat geldt ook voor de donatie
van schapen en geiten.
6.4 Gedoneerde gezinnen
Per regio wordt er naar gestreefd om gezinnen die een donatie hebben ontvangen op een
regelmatige basis samen te laten komen om hun ervaringen met elkaar te kunnen delen.
Voor iedere groep wordt een voorzitter en een secretaris benoemd. De secretaris maakt
een verslag van iedere bijeenkomst en stuurt dat op naar de Bosnisch – Nederlandse
werkgroep. Ook nieuwe gezinnen, die in de planning staan om een donatie te ontvangen
zullen bij deze groepen worden betrokken om de komst van de donatie zo goed mogelijk
voor te bereiden.
Tot nu toe (juli 2016) liggen de gedoneerde gezinnen te ver uit elkaar om een groep te
vormen. Echter op de nieuwe lijst staan een aantal gezinnen die niet ver uit elkaar
liggen. Deze groep is al een keer bij elkaar geweest onder voorzitterschap van de
directrice van de basisschool in Višća, een dorp in de gemeente Živinice; ca. 25 km ten
zuiden van Tuzla.
7. Begeleiding bij een donatie van materialen
Gezinnen met een donatie in de vorm van materialen worden in het eerste jaar 4x
bezocht door Dhr. Hastor tezamen met Dhr. Van Laar en eventueel andere bestuursleden
van Stichting Kinderhulp Bosnië. Het aantal bezoeken zal na het eerste jaar worden
verminderd. Een donatie in de vorm van vee vergt veel meer zorg dan die van
materialen. Verder verwacht de werkgroep dat het overgrote deel van de donaties in de
vorm van vee zal zijn. Hierdoor zal de begeleiding bij een donatie van materialen veel
minder intensief zijn dan die van vee.
8. Gedoneerde gezinnen
Gedurende het eerste jaar van het project zijn de voorgedragen gezinnen 5x bezocht. In
juni 2015 alleen door dhr. Hastor en dhr. van Laar; in september 2015, december 2015,
maart 2016 en juni 2016 door de heren Hastor, van Laar en Keemers. In december 2015
waren er voldoende financiële middelen om 5 families een donatie te verstrekken; in
maart 2016 was er voldoende geld binnen gekomen om nog 7 families een donatie toe te
zeggen. Voor een overzicht van de gedoneerde families zie Bijlage 1.
9. Gezinnen die voorgedragen zijn of mogelijk worden voorgedragen voor een
donatie
In Bijlage 2A treft u de informatie aan van gezinnen die reeds bezocht zijn en definitief
zijn voorgedragen voor een donatie. In Bijlage 2B treft u een lijst aan van gezinnen die in
september of december 2016 worden bezocht door een delegatie van het bestuur van
Stichting Kinderhulp Bosnië samen met Dhr. Hastor, voorzitter van de Bosnisch –
Nederlandse werkgroep
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11. Financiën
Het bestuur van Stichting Kinderhulp Bosnië heeft per gezin een maximum donatie van €
2500 vastgesteld. Globale kosten zijn:
-

Bezoek dierenarts
Drachtige vaars
Kalf van 3 maanden
Schaap of geit
Lam
Kip

€
€
€
€
€
€

20
1500
350
125
75
3

Begrote inkomsten en uitgaven "PROJECT GEZINSSTEUN BOSNIË" per
jaar
Inkomsten
Bijdragen stichtingen en fondsen
Nederlandse dierenarts*

€16.690
16 uur

€1.600

Nederlandse bedrijven in Bosnië

€1.000

Overige sponsors

€1.500

Totaal inkomsten

€20.790

Uitgaven

Koeien
Schapen

aantal

prijs per
stuk

5

€1500

€7.500

20

€150

€3.000

Veevoer

€1.000

Multicultivator

2

€2500

Plastic tunnel t.b.v. tuinbouw

1

€350

Dierenarts Bosnië
Overige kosten begeleiding in Bosnië
Nederlandse dierenarts*
Totaal kosten
Resultaat

€5.000
€350
€1.500
€840
€1.600
€20.790
0

* de Nederlandse dierenarts werkt als vrijwilliger
12. Evaluatie
Na ieder kalenderjaar wordt het project door het bestuur van Stichting Kinderhulp Bosnië
geëvalueerd en wordt bepaald of er wijzigingen in het projectplan moeten worden
doorgevoerd.
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