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Voorwoord 
 
Met trots presenteren wij hierbij het jaarverslag 2009-2010 van stichting ‘Wij Helpen Daar’. 
Afgelopen jaar hebben het bestuur van stichting ‘Wij Helpen Daar’ en een veertigtal enthousiaste 
deelnemers zich opnieuw ingezet om de minderbedeelden in voormalig Joegoslavië te steunen.  We 
geven deze mensen de aandacht die iedereen verdient, maar daar lang niet altijd krijgt. Naast deze 
persoonlijke aandacht, geven we op kleine schaal materiële hulp. 
 
Het bestuur blikt terug op een mooi jaar waarin veel werk is verzet en verschillende doelen zijn 
bereikt. Ondanks dat we dit jaar met een klein bestuur waren, hebben we toch weer veel voor elkaar 
gekregen. Zo zijn er vier succesvolle projecten georganiseerd naar Kroatië, Servië en Bosnië, maar we 
hebben ook veel andere activiteiten gerealiseerd. Zo zijn er rolstoelen vervoerd naar één van de 
projecten en is er een Country Focus georganiseerd over Servië. Er is veel aan promotie gedaan en 
we hebben een sprong gemaakt wat betreft de professionalisering. 
  
Sinds begin 2010 heeft stichting ‘Wij Helpen Daar’ een ANBI keurmerk (Algemeen Nut Beogende 
Instelling) gekregen van de Belastingdienst. Voor de controle van de Belastingdienst is het belangrijk 
om een beleidsplan te hebben. Dit beleidsplan is afgelopen jaar voor het eerst geschreven. 
Één van de speerpunten van dit beleidsplan was om oud-deelnemers betrokken te houden bij de 
stichting. Daarom is dit jaar de eerste nieuwsbrief uitgegeven, waarin werd geschreven over de 
projecten en de activiteiten.  
Rondom de projecten zijn er diverse leuke activiteiten georganiseerd voor de (oud)deelnemers! 
Verschillende deelnemers hebben geholpen met promotie- en wervingsacties, zoals bij de collecte 
die dit jaar in de binnenstad van Leiden werd gehouden, en de voorlichtingsactiviteiten tijdens de 
kennismakingsweek (El Cid) van de Universiteit Leiden en Hogeschool Leiden. We hebben gemerkt 
dat er heel enthousiast wordt gereageerd als mensen horen van onze, nog vrij onbekende, stichting.  
Door deze promotieacties te organiseren hebben we geprobeerd de naamsbekendheid te vergroten. 
Naast de fondswerving is dit jaar een mogelijkheid gecreëerd om via de site gemakkelijker te 
doneren. Ook is er een start gemaakt met het idee commissies te vormen, die het hele jaar door 
actief kunnen zijn. Dit wordt in het komende jaar verder opgepakt.  
Alle bestaande projecten verliepen dit jaar goed. Met 38 studenten zijn we naar de verschillende 
projecten vertrokken en hebben de bewoners/bezoekers van onze projecten weer een 
onvergetelijke tijd gehad. Er hebben zich gelukkig geen grote calamiteiten voor gedaan. Het was leuk, 
en vooral nuttig om bij de enquête te lezen wat de deelnemers van stichting ‘Wij Helpen Daar’ 
vinden. 
 
Helaas is het ons niet gelukt om afgelopen jaar een nieuw project op te zetten. De voornaamste rede 
is dat het kleine bestuur, naast alle andere activiteiten die we hebben georganiseerd, tijd te kort had 
om dit te realiseren. We hebben dit overgedragen aan onze opvolgers.  
 
Wilt u meer lezen over de hierboven aangestipte projecten en activiteiten, lees dan het jaarverslag 
helemaal. Veel leesplezier! 
 
Bestuur 2009-2010 van stichting Wij Helpen Daar 
 
Saskia Kruijdenberg Voorzitter 
Hanneke van Paassen Secretaris 
Maryse Broek  Penningmeester 
Mink Schinkelshoek lid PR 
Vera Gouka  Lid Extern 
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Partners en sponsoren 
 
Afgelopen jaar zijn er weer vier projecten naar voormalig Joegoslavië georganiseerd. Deze projecten, 
alsook de andere activiteiten, die het afgelopen jaar georganiseerd zijn, hadden niet kunnen 
plaatsvinden zonder de steun van verschillende fondsen, bedrijven, verenigingen, instellingen en 
particulieren. Graag bedanken wij de volgende organisaties en personen:  
 
Renske Wagenaar, voorzitter van stichting Wij Helpen Daar van 12-2009 tot 03-2010. (Wegens 

persoonlijke omstandigheden heeft zij haar taak per 03-2010 overgedragen aan S. Kruijdenberg) 
 
Stichting Mundo Crastino Meliori 
Anton Jurgens fonds 
Stichting Familiefonds van Dusseldorp 
Fonds 1818 
Stichting Winters van den Speulhof 
Gemeente Leiden  
St. Josephschool te Pijnacker 
Leidse Studenten Ekklesia 
Financial Administration Service & Technology 
Studentenvereniging Ontwikkelingssamenwerking Leiden 
 
Rolstoelen voor project Stamnica 
 K. en E. van Paassen, E. Duijndam, J. Blonk, G. Pieters, R. Akihary en T. Schenk 
 
Project Sarajevo 2010 
Progres, International Criminal Tribunal for former Yugoslavia (ICTY), Restaurant La Passione, 
Gemeente Den Haag, Fitness First, Ambassadrice Bosnië-Herzegovina, Ambassadeur Albanië, 
Taborparochie Nieuwegein, Funky Balkanos (A. en M. Baric), I. en T. Batista, A. Husicic, A. Mesovic  
 
Project Nis 2010 
Restaurant 'Hagedis’, Albert Heijn Den Haag,  Hartog van Banda Interimmanagement en advies, La 
Place, Leonidas, Bagels and Beans, Coffeestar, Kaldi, kaasspeciaalzaak Van Boheemen, Weydeland 
Kaasspecialiteiten, Multivlaai, Versman, De Vrolijke Noot, Jeroen en Paul groente en fruit, collega’s 
Topdesk.  
 
Project Stamnica 2010 
Hogeschool Leiden, Bengels speelgoed, P.K.N. Venray 
 
Project Trogir 2010 
Rechtbank Alkmaar, Fermento banketbakkerij lunchroom, Multivlaai Alkmaar, A.C. de Boer Patisserie, 
Bon Choco, Restaurant Scarlatti, IBM Nederland 
 
 
Alle familieleden, vrienden, kennissen en anderen die ons met donaties hebben gesteund 
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Projectverslag Sarajevo      09-07-2010 t/m 20-07-2010 

 
In juli 2010 hebben 8 studenten namens stichting ‘Wij Helpen Daar’ voor de vijfde keer een 
succesvolle bijdrage mogen leveren aan het (Youth) Peace Education Camp in de bergen van 
Bjelašnica (Bosnië-Herzegovina). Ongeveer 150 jongeren afkomstig uit Bosnië-Herzegovina van 
verschillende etnische achtergronden (Servisch, Kroatisch en Bosnisch) zijn dit jaar bij elkaar gebracht 
met als doel vooroordelen óver elkaar om te vormen tot vriendschappen mét elkaar. Via dit 
verzoeningskamp hoopt de organisatie Progres de verdeeldheid in de regio te verminderen.  
De jongerennetwerken in de gehele regio worden door het kamp versterkt. Afgelopen jaar is er voor 
het eerst ook een ‘empowering’ workshop voor de leiders van de lokale jongerenorganisaties 
georganiseerd. Hierbij zijn middelen aangereikt om projecten op te zetten in de regio en vervolgens 
concrete projectplannen gemaakt die komend jaar zullen worden uitgevoerd. Vernieuwing en 
intensievere samenwerking stonden hierin centraal.  
De organisatie van het verzoeningskamp is in 2010 overgegaan van Wings of Hope Bosnië naar de 
lokale organisatie ‘Progres’. Doordat de projectcoördinatie bij dezelfde persoon is gebleven  (Elvir 
Čauševid), is de aard van het verzoeningskamp niet veranderd. Door wat tegenslagen, met name 
financiële problemen, is het kamp dit jaar niet zo uitgebreid geweest als voorgaande jaren. Het 
kleinere aantal deelnemers, alleen uit Bosnië-Herzegovina, heeft desalniettemin bijgedragen aan een 
kwalitatief sterkere opzet en uitkomst van het kamp! 
 

Tijdens het kamp is er veel media-aandacht geweest voor het project. 
Diverse radio- en tv-stations hebben het kamp bezocht om interviews af 
te nemen met de deelnemers. Verschillende Nederlandse deelnemers 
zijn ook aan het woord geweest. In de gesprekken kwam naar voren hoe 
belangrijk men de bijdrage van onze vrijwilligers vindt.  
 
De bijdrage van onze projectgroep heeft zich wederom vooral gericht op 
het organiseren van dagelijkse workshops. Tijdens deze workshops werd 
er in groepen van ongeveer tien jongeren gewerkt. Er werden veel 
vernieuwende workshops georganiseerd door zowel de Nederlandse 
groep als andere organisaties. Er werd enthousiast door de deelnemers 
gereageerd, met het verzoek of bepaalde workshops volgend jaar weer 
konden worden gegeven. Door de creativiteit tijdens de presentaties op 
de laatste dag, werd duidelijk dat Progres een nieuwe weg heeft 
ingeslagen waar meer ruimte is voor kwaliteit en duurzaamheid. 
Duidelijke boodschappen werden uitgebeeld, waarin eenheid, diversiteit, 
samenwerking en dialoog centraal stonden.  
Alle workshops zijn goed verlopen, dankzij flexibiliteit, 

improvisatievermogen en inzet van de vrijwilligers. Enkele voorbereidingen zijn in de praktijk anders 
uitgewerkt en zijn op een creatieve manier omgevormd, wat ten goede is gekomen aan de kwaliteit 
van de workshop. Uitval van deelnemers heeft dit jaar nauwelijks voor problemen gezorgd.  
 
Een korte beschrijving van de workshops die door de deelnemers van 
stichting ‘Wij Helpen Daar’ gehouden zijn: 
 
Dansimprovisatie  
Door middel van verschillende danstechnieken hebben 8 deelnemers 
interactief kunnen samenwerken. Deze workshop werd op de 
presentatieavond afgesloten met een prachtig dansstuk, waarin een 
geleidelijke overgang kwam van individuele dans naar ontdekking van 
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andere individuen. De eerste samenwerking vond plaats in koppels die elkaar tijdens de 
improvisatiedans aanvoelden en elkaar identiek volgden in de dans. Uiteindelijk vond de groep elkaar 
en eindigde de dans in een eenheid.  
 
Act to react  
Tijdens deze workshopreeks hebben de deelnemers door middel van acteren geleerd om met 
probleemsituaties om te gaan. Verschillende acteertechnieken werden hiervoor gebruikt. Door 
samenwerking, expressie en een zoektocht naar gemeenschappelijke waarden zijn ze tot een 
voorstelling gekomen waarin dialoog en begrip naar voren werden gebracht.  
 
Creative painting  
Gedurende een week hebben 6 jongeren mogen 
samenwerken aan het creatief reproduceren van een 
bekend werk van Kadinsky, welke werd opgesplitst in zes 
stukken. Ieder heeft dit vervolgens gedaan in zijn eigen 
stijl, waardoor de boodschap van het kamp mooi 
gesymboliseerd werd, namelijk eenheid in diversiteit.  
 
Relax and self-knowledge  
Yoga en dialoog over zelfkennis waren de middelen van deze workshop om jongeren bij elkaar te 
brengen. Deze workshop was enorm populair! Willemijn en Nora hebben tijdens de presentatie met 
al hun enthousiasme het publiek zover weten te krijgen om op een koude avond in het donker 
midden in de bergen enkele yogaoefeningen te ervaren. Het was inspirerend om te zien hoe het hele 
kamp op een interactieve manier bij elkaar wordt gebracht!  
 
Maar er was nog veel meer op het kamp! Er is een sportdag georganiseerd, waarbij verschillende 

voetbal-, tennis- en volleybaltoernooien werden gehouden. Daarnaast 
zijn er verschillende excursies georganiseerd, zoals het uitlaten van 
visjes in een water van Trnovo, een bezoek aan een educatiecentrum 
voor gehandicapten in Pale, en ‘Rakitnice’, de canyontocht in de bergen 
van Bjelašnica. Zwemmend, springend, klimmend en vallend werd  er 
een weg gebaand in deze prachtige natuur. Mooi om te zien dat hierbij 
iedereen elkaar helpt. Etniciteit doet er op zo’n moment niet toe. Het 
jaarlijks terugkerende debat ‘omgaan met het oorlogsverleden’ met de 
kleindochter van voormalig president van Joegoslavië, Tito, heeft 
wederom gezorgd voor een platform waarin de jongeren hun ideeën en 
gevoelens kwijt konden.  

 
Ook dit jaar kunnen we weer terugkijken op een mooi en zeer succesvol project. De heldere 
doelstelling van het kamp, het verzoenen van jongeren van verschillende etnische groepen, is zeker 
behaald. Door de empowering workshops voor het kamp, hebben de verschillende lokale 
jongerenorganisaties handvaten om ook na het verzoeningskamp de opgedane kennis en ervaringen 
te verspreiden en om op deze manier nog meer jongeren te bereiken. 
Ook voor de Nederlandse vrijwilligers was het kamp een zeer bijzondere ervaring, waardoor ook zij 
anders naar de Nederlandse maatschappij (waar ook zeker sprake is van vooroordelen) zullen kijken. 
 
 
Deelnemers Sarajevo 2010: Emine Yilmaz (projectleider), Fazle Shairmahomed (projectleider), Lotte 
Sewalt, Sophie v Oers, Norah Farih, Willemijn Boskma, Christine Teunissen en Myrthe Woddema 
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Projectverslag Nis       10-07-2010 t/m 25-07-2010 

 
Met een groep van tien studenten vertrokken we dit jaar weer naar het tehuis Dusko Radovic in Nis, 
Servië. In dit tehuis wonen kinderen van wie de ouders niet in staat zijn voor hen te zorgen. Vorig jaar 
kon het project door omstandigheden niet door gaan. Daarom waren wij, maar vooral de kinderen, 
heel erg blij dat we dit jaar weer konden komen.  
De samenstelling van de kinderen, die in het tehuis verblijven, 
is door de jaren heen veranderd. Veel kinderen zijn in 
pleeggezinnen terechtgekomen, waardoor de groep een stuk 
kleiner is geworden. De kinderen die niet zo snel in een gezin 
geplaatst kunnen worden, vaak omdat ze al wat ouder zijn of 
lichamelijke- en/of gedragsproblemen hebben, blijven achter in 

het tehuis. Juist zij hebben de aandacht, die ze vaak niet krijgen, 
het hardst nodig.   
Naast de verdiepingen van het kindertehuis, is een deel van het 
gebouw bestemd voor het blijf-van-mijn-lijfhuis, waar moeders met jonge kinderen tijdelijk kunnen 
verblijven. Ook deze kinderen deden mee met de activiteiten.  
Samenvattend: een zeer diverse en afwisselende groep! 

 
Er zijn verschillende activiteiten georganiseerd, waaronder uitjes naar 
het zwembad, een spa en een speelveld in de bergen. Het speelgoed dat 
we meegebracht hadden, of ter plaatse was gekocht, werd dankbaar in 
gebruik genomen.  
Met een grote groep hebben we een basketbalwedstrijd gedaan en 
gevoetbald en touw gesprongen. Ook bleek simpelweg overgooien met 
de bal een favoriet. Door het taalverschil is de communicatie soms lastig, 
maar voor een spelletje hebben we dat helemaal niet nodig. 
 
Veel kinderen vonden het leuk om aan de deelnemers hun Servische taal 

te leren. Applaus als je het goed deed, maar vooral veel gelach als je poging toch een beetje 
belabberd klonk.  
 
Ook op creatief gebied zijn we druk bezig geweest. Van sieraden 
maken tot nieuwe picknicktafels schuren en schilderen. De 
kinderen zitten graag buiten, maar veel mogelijkheden daarvoor 
zijn er niet. De bankjes die er op het terrein waren, vielen zowat 
uit elkaar, dus is besloten nieuwe picknick tafels met banken te 
schenken aan het tehuis. Zowel de kinderen als de deelnemers 
hebben de nieuwe banken geschuurd en geschilderd. De 
kinderen hadden zelf bedacht om ze in de kleuren oranje (voor 
Nederland) en rood, blauw, wit (de vlag van Servië) te schilderen! Zo denken ze elke keer dat ze de 
banken gebruiken, aan de tijd dat wij er waren. 
 
In de periode dat wij er waren, had het tehuis een aantal uitjes georganiseerd. Erg goed, maar 
jammer om te zien dat er dan ook maar weinig naar de kinderen wordt omgekeken. De kinderen 
werden naar de locatie gebracht en moesten zich daarna zelf zien te vermaken. De leiding bemoeide 
zich niet met de kinderen en zat op het terras. Op een gegeven moment barstten de kinderen van de 
honger, maar zolang de begeleiders nog op het terras van hun biertje en goed bord pljeskavica aan 
het genieten waren, moesten de kinderen nog maar even geduld hebben.  
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Eén van de kinderen die vanwege een spierziekte in een rolstoel zit, had tijdens het zwemmen in zij n 
broek gepoept. Als straf lieten ze hem een tijd op het grasveldje liggen (met zijn vieze broek nog aan). 
Uiteindelijk hielpen twee oudere jongeren uit het tehuis hem verschonen en bleven de begeleiders 
op het terras zitten.  
 
Aandacht geven blijft het belangrijkste waar we als groep vrijwilligers voor komen. Ze kunnen weer 
even kind zijn en door alle aandacht groeit hun zelfvertrouwen. Ze merken dat er mensen zijn , die 
naar hen omkijken. Dit geeft hun hopelijk de motivatie en kracht om iets positiefs van hun leven te 
maken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deelnemers Nis 2010: Hanneke v Paassen (projectleider), Dominique vd Loo, Maaike v Eijk, Frank 
Jansons, Emy v Steekelenburg, Amella Halilovic, Marieke Duijndam, Maaike Barendrecht, Kitty Koop 
en Kim Dekker 
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Projectverslag Stamnica     17-07-2010 t/m 01-08-2010  

 
Ook dit jaar is er een groep van tien studenten samengesteld, die van 17 juli tot en met 1 augustus 
naar Stamnica in Servië is vertrokken. Deze keer kon ‘Dr. Nikola Sumenkovic’, het tehuis voor 
lichamelijk en geestelijk beperkte mensen, zelfs rekenen op twee bezoeken uit Nederland.  
Het eerste bezoek bestond uit drie volwassenen, die namens stichting ‘Wij Helpen Daar’ naar Servië 
waren afgereisd om het tehuis 15 rolstoelen, een badstoel en een grote hoeveelheid speelgoed te 
doneren. De materialen die het tehuis momenteel heeft zijn klein in aantal en verkeren vaak in 
abominabele staat. Door hierin bij te dragen wenst stichting ‘Wij Helpen Daar’ een structurele 
bijdrage te leveren aan het verbeteren van de leefomstandigheden in het tehuis. 
 
Helaas bleek bij aankomst van de groep jongeren in Servië dat onze materialen nog niet waren 
uitgedeeld in het tehuis. De spullen waren officieel ingevoerd, maar de immense bureaucratie en 
corruptie in Servië zorgt ervoor dat een snelle afhandeling van zaken niet mogelijk is. (Red. Inmiddels 
hebben we bericht gekregen dar de rolstoelen en het speelgoed zijn vrijgegeven door de douane!) 
Dit heeft de groep er echter niet van weerhouden zich te richten op het 
andere doel van de stichting: het bieden van humanitaire steun door het 
geven van aandacht aan de bewoners in het tehuis. Op het eerste gezicht 
lijkt het tehuis goed te voorzien in de behoeftes van de bewoners. Alles 
ziet er vrolijk uit en aan bijvoorbeeld voedsel is er geen gebrek.  
Maar een nadere kennismaking met het tehuis maakt al snel duidelijk dat 
er nog heel veel ontbreekt. Zo is er per groep van twintig kinderen vaak 
maar een verpleegster aanwezig en deze verwacht dat de kinderen de 
hele dag rustig op een bankje blijven zitten. De kinderen zijn onderverdeeld naar leeftijd, waarbij er 
geen rekening wordt gehouden met hun specifieke ziektebeeld. Tevens is er nauwelijks een vorm van 
dagbesteding of aandacht.  
Overigens veranderde dit op de dag dat er bezoek kwam van het ministerie. Toen bleek het opeens 
mogelijk kinderen, die normaliter alleen binnen liggen, naar buiten te brengen en was er opeens 
speelgoed beschikbaar. Voor mij was dit een duidelijk teken dat men wel degelijk bewust is van hoe 
het beter zou kunnen. Overigens moet hier wel bij vermeld worden dat er dit jaar een uitstapje is 
geregeld voor de bewoners, die dat aankonden, wat stichting ‘Wij hepen Daar’ volledig toejuicht. 

 
Wij hebben ons daarom twee weken lang bezig gehouden met het geven van 
deze aandacht, die ieder mens nodig heeft en waar het deze kinderen zo 
ontzettend aan ontbreekt. Zo hebben we liedjes gezongen, buiten gespeeld met 
strandballen en bellenblaas, een picknick gehouden, een verkleeddag 
georganiseerd en heel veel geknuffeld. De kinderen, die konden spreken, 
vroegen dagelijks of we morgen zouden terugkomen, voor mij een bewijs van 
het belang dat ze hechten aan onze aanwezigheid. 

 
Daarnaast hebben we ons dit jaar ook weer gericht op het snoezelen. In 
het hoofdgebouw van het tehuis is een afdeling met bedlegerige 
mensen. Hier liggen kinderen vanaf twaalf jaar, die zo ernstig lichamelijk 
en geestelijk beperkt zijn, dat zij de bedden niet uitkomen. Hierdoor 
hebben ze vergroeiingen en zijn ze lichamelijk dusdanig 
onderontwikkeld dat hun lichamen niet groter zijn dan dat van een 
achtjarige. Het is hartverscheurend om zo’n lijfje te zien en dan aan het 
geboortejaar dat boven de bedjes is gespeld te lezen, dat hij/zij al achter 
in de twintig is.  
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Met een grote hoeveelheid op zintuigen gerichte materialen (zoals een tastkussen, lavalamp, 
belletjes, veertjes, glitterstaaf etc.) liepen we langs de bedjes en lieten iedereen voelen, kijken en 
luisteren. Het bleek mogelijk om door de apathie heen te breken en een reactie te krijgen: oogjes die 
ons volgden, of een glim- of schaterlach! Mooi om te zien, maar ook pijnlijk, doordat er ook voor 
deze groep zoveel meer zou kunnen worden gedaan. 

 
De laatste jaren is er voor de kinderen en 
volwassenen met een hoger intelligentie 
niveau een klein schooltje gebouwd, met 
geld van verschillende sponsoren. Vanuit 
Nederland had de groep verschillende 
materialen meegenomen voor dit schooltje, 
o.a. leerzame puzzels, een tastkussen en 
verschillende plankjes waar je kunt leren strikken, knopen vastmaken en 
ritsen dichtdoen.   

 
Stamnica is een moeilijk project. De situatie van de bewoners is geestelijk zwaar voor de deelnemers 
om aan te zien en een gevoel van machteloosheid gaat je dan parten spelen. Want twee weken 
aandacht, is voor niemand genoeg en al zeker niet voor deze achtergestelde groep. Ook is het voor 
enkele deelnemers van dit jaar moeilijk gebleken dat het niveau zo laag is, dat er nauwelijks concrete 
activiteiten met de bewoners kunnen worden gedaan. De aandacht die wij geven is van een basaal 
niveau, gericht op de zintuigen, knuffelen en eenvoudige vormen van vermaak. 
 
Maar daarnaast is Stamnica een uitzonderlijk dankbaar project. Het zien van een glimlach op het 
gezicht van een kind of het merken dat er activiteit en leven ontstaat in de bewoners, die voorheen 
haast plantjes waren, is meer dan voldoende rede om door te gaan met dit project. Uiteindelijk 
draait het werk van stichting ‘Wij Helpen Daar’ om het bieden van humanitaire steun, om een poging 
tot het verbeteren van de levenskwaliteit van bepaalde groepen. Dat is in Stamnica hard nodig. 
Misschien dat het daarom ook zo goed mogelijk is om met kleine dingen daadwerkelijk daaraan bij te 
dragen. 
 
 
Deelnemers Stamnica 2010: Mink Schinkelshoek (projectleider), Vera Gouka (projectleider), 
Charmaine Bogte, Nazira Hammoud, Elvira Koole, Annika Kruithof, Marloes vd Mark, Saskia 
Kruijdenberg, Vincent van der Plas, Isabella Ree, Tamara v Ree  
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Projectverslag Trogir      31-07-2010 t/m 16-08-2010 

 
Ook dit jaar is er namens stichting ‘Wij Helpen Daar’ een tiental studenten naar ‘Dom Staraca’ in 
Trogir, Kroatië vertrokken. In dit tehuis wonen 106 volwassenen, van wie het merendeel aan een 
psychische stoornis lijdt. Een ander deel heeft simpelweg niemand, die voor hen kan zorgen.  
 

 
 
We merken wel dat er vanuit het tehuis elk jaar wordt gestreefd naar verbetering. Zo is er sinds dit 
jaar een grote ruimte voor activiteitenbegeleiding, een nieuwe sanitaire ruimte met kapsalon en zelfs 
een ruimte voor fysiotherapie. Helaas bleken tijdens ons verblijf deze ruimtes, op de kapsalon na, 
vrijwel onbenut. Zo werd een bewoonster, kleine Mira, elke ochtend in haar rolstoel in de ruimte 
voor fysiotherapie gebracht en zat ze daar vervolgens de ochtend alleen aan een bureau met een 
auto te spelen. Van therapie lijkt geen sprake.  

 
 

 
 
 
 
 
 

Het grootste probleem blijft dan ook het gebrek aan aandacht. Het weinige personeel besteedt zijn 
tijd vooral aan roken en praten met elkaar. Dit leidt ertoe dat de bewoners heel de dag op een 
bankje zitten, zonder enige vorm van stimulans. Hierdoor worden ze steeds passiever en lijken ze 
emotioneel afgestompt.  
 
Hierin ligt dan ook het voornaamste doel van het project: twee weken 
lang de aandacht geven die de mensen de rest van het jaar moeten 
missen. Deze aandacht wordt gestructureerd rondom dagelijkse 
activiteiten in het tehuis, zoals knutselen en sporten, en uitstapjes met 
een kleinere groep buiten het tehuis, waarbij we koffie gaan drinken of 
zwemmen.  

 
Vooral deze uitjes zijn erg populair onder de 
bewoners. Ze vormen dan ook een van de weinige 
momenten buiten het tehuis. Het is mooi om te 
zien hoe een teruggetrokken persoon in de stad 
opeens helemaal opleeft en begint te praten en te 
lachen.  
 
 

Het tehuis voorziet redelijk goed in de 
primaire behoeftes van de bewoners en 
deze situatie verbetert ieder jaar. Toch is 
deze nog verre van ideaal. Zo zijn er nog 
steeds grauwe slaapzalen voor 8 mensen, 
die daar ieder slechts een bed en een klein 
kastje hebben. Persoonlijke bezittingen 
hebben de bewoners nauwelijks. 
 

 

Ook dit jaar hebben we weer een 
structurele bijdrage kunnen leveren door 
de aanschaf van nieuwe banken voor de 
gezamenlijke ruimte, radio’s, ondergoed, 
zwemkleding, medisch apparatuur en 
slabben. 
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Bij de activiteiten in het tehuis komt steeds naar voren dat er door het jaar heen weinig wordt 
ondernomen met de bewoners. Het is lastig om de bewoners actief te laten deelnemen aan wat er 
op het programma staat. De mensen zijn vrij apathisch. Soms slaat een activiteit niet aan en moet er 
worden ingespeeld op waar de bewoners op dat moment wel zin in hebben. Dat kan een onderdeel 
van een activiteit zijn, maar het kan ook betekenen dat je aan het overgooien bent met een groep 
bewoners, onder wie een vrouw van in de negentig.  
 
Ondanks dat niet alle mensen actief meedoen, is het wel duidelijk dat het voor de bewoners ook al 
plezier geeft om te kijken naar wat er om hen heen gebeurt. Puur de aanwezigheid van een groep 
jongeren, die de boel twee weken komen opvrolijken, doet deze mensen heel veel. Dit is ook zeker 
bij het afscheid merkbaar, wanneer mensen, die op de achtergrond zijn gebleven, je uit de grond van 
hun hart bedanken. En dat is wat onze aanwezigheid de moeite waard maakt.  
 
 
Deelnemers Trogir 2010:  Vera Gouka (projectleider),  Laura de Reus (projectleider),  Hai Tran, Manon 
v Driel, Jacqueline Broek, Sandra Hauwert, Janneke Klop, Celia Heuvelman, Rebecca Minaar, Chandeni 
Bansal 
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Verslag rolstoelen 
 
Hanneke van Paassen:  
“Het begon allemaal met een berichtje op marktplaats: ‘Rolstoelen gezocht voor projecten in 
voormalig Joegoslavië’. Vele reacties volgden. Onder andere van Jos Blonk, die rolstoelen verzamelde 
voor het goede doel. Voorgaande jaren bracht hij deze zelf naar een project in Afrika, maar kon dat 
dit jaar niet uitvoeren door een onveilige situatie in het betreffende land. Samen met mijn vader 
haalde ik bij Jos de rolstoelen op. Hij bleek een enorme loods vol rolstoelen en andere 
hulpmaterialen te hebben. Wel wat verouderd, maar duidelijk beter dan wat er nu in het tehuis voor 
verstandelijk gehandicapten in Stamnica aanwezig was. Met een volgeladen camper (minstens 11 
rolstoelen) reden we terug. Onderweg naar huis begon het te kriebelen. Blij, enthousiasme maar ook 
stress. Een opslagplaats was geregeld, maar hoe zouden we de rolstoelen gaan vervoeren? Grapjes 
werden gemaakt; “Kunnen we niet in één keer doorrijden?“ De camper zat nu zó mooi vol. Wat 
begon met een grapje werd een heus plan. En zo gingen mijn ouders en een vriendin van mijn 
moeder begin van de zomer, met een volgeladen bus rolstoelen en de camper om in te slapen op pad. 
Bestemming: Stamnica (Servië).”       
 
Kees van Paassen (vader van Hanneke van Paassen): 
“De reis begon rustig. We vertrokken in de nacht om geen last te hebben 
van het vakantieverkeer. Via walkietalkies hadden we (Kees en Els in de 
camper) contact met Elly (die in de bus met rolstoelen reed). Na een eerste 
overnachting op een parkeerterrein in Duitsland reden we verkeerd, maar 
vonden we gelukkig snel de weg weer terug. Met enkele zwem- en 
fietspauzes (je moet toch ook wat genieten van wat je onderweg 
tegenkomt) kwamen we op de dag van de finale van het WK aan bij een 
zeilschool aan de Chiemsee, waar ook fanatiek TV gekeken werd.  
Na een dagje rust reden we in één ruk door naar een camping in Zagreb, 
om de volgende ochtend naar de grens met Servië te gaan. Toch spannend, 
met een bus vol rolstoelen. Bewapend met een brief (in verschillende talen) 
met uitleg over wat er vervoerd werd, wat het doel ervan was en alles wat nodig was om vlot de 
grens over te gaan, gingen we er op af. Vlot ging het alleen niet. Na een bezoek aan de expediteur en 
vier uren wachten in de hitte, konden we door. We hadden niet meer genoeg tijd om naar het tehuis 
door te rijden en daarom waren we gedwongen om ook in Servië wild te kamperen. Vriendelijke 
mensen, nieuwsgierig en behulpzaam.  
Aangekomen bij het tehuis bleek het douaneverhaal nog niet afgelopen. We moesten nog eens 60 
km terug naar een douanekantoor, waar alles nog eens gecheckt werd. De spullen mochten uit de 
bus, maar moesten opgeslagen worden. De vrijwilligers van het project Stamnica, die een week later 
aankwamen, konden de rolstoelen helaas nog niet gebruiken. * 
We hebben een deel van het tehuis mogen zien. Wij vonden het er prima uit zien. Beter dan 
verwacht. Later hoorden we van onze dochter, Hanneke, dat het er in het deel dat we niet gezien 

hebben, toch minder goed aan toe was. Gek, dat ze ons dat niet 
lieten zien.  
We sliepen die nacht (en Elly nog een nacht langer) in een 
gezinsvervangend tehuis voor volwassen cliënten. Ondanks dat we 
elkaars taal niet spraken, was het erg gezellig. We hebben 
gevolleybald met een paar fanatieke cliënten. Wij vertrokken de 
volgende dag naar Nis en vervolgden onze vakantie. Elly bleef nog 
een nacht en ging toen weer terug op huis aan.”  

 
* Inmiddels zijn de rolstoelen en het speelgoed vrij gegeven door de douane! 
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Overige activiteiten 
 
Zoals te lezen is in het voorwoord, bestaan de activiteiten van stichting ‘Wij Helpen Daar’ niet alleen 
uit de projecten in voormalig Joegoslavië. De laatste jaren wordt er steeds meer aandacht besteed 
aan de voorbereiding van de projecten. De intensievere voorbereidingsperiode bestaat naast het 
voorbereiden van het project ook uit een stuk teambuilding. Door samen een activiteit te 
organiseren, halen de studenten enerzijds geld op en krijgt de stichting meer naamsbekendheid, 
terwijl anderzijds de deelnemers elkaar goed leren kennen door van te voren al samen te werken. 
Goed contact is belangrijk voor het verloop van het project; vooral omdat de projecten voor de 
deelnemers een bijzondere ervaring is, en voor sommige studenten ook emotioneel kan zijn. 
 
Het bestuur van 2009-2010 had o.a. de doelstelling onze ervaringen uit te dragen, de 
naamsbekendheid te vergroten en samen te werken met andere organisaties. Hieronder een kort 
verslag van een aantal activiteiten, waarmee we hebben geprobeerd deze doelstellingen te bereiken.  
 
Voorlichtingsavonden 
De eerste activiteit van het nieuwe bestuur bestond uit het organiseren van de voorlichtingsavonden. 
De voorlichtingsavonden zijn zeer belangrijk, omdat op deze avonden stichting ‘Wij Helpen Daar’ zich 
presenteert aan geïnteresseerden. Dit jaar waren er in eerste instantie drie voorlichtingsavonden 
georganiseerd; eind februari en begin maart. Doordat er niet voldoende aanmeldingen waren voor 
alle projecten, is besloten om in maart nog twee voorlichtingsavonden te houden. En met succes! 
Door de goede en uitgebreide promotie onder studenten kregen we ruim voldoende aanmeldingen 
en werden enthousiaste deelnemers geselecteerd! 
 
Amsterdam DOET! 
Stichting ‘Wij Helpen Daar’ was uitgenodigd om aanwezig te zijn bij Amsterdam DOET! Tijdens deze 
dag kregen we verschillende workshops en waren er verschillende ‘speeddatings’ georganiseerd 
tussen vrijwilligersorganisaties en het bedrijfsleven.  
 

Jaarmarkt St. Josephschool 
Elk jaar wordt er op de St. Josephschool te Pijnacker een jaarmarkt voor 
een goed doel gehouden. Dit jaar ging de opbrengst naar stichting ‘Wij 
Helpen Daar’. Voor en na de jaarmarkt zijn leerlingen en ouders 
geïnformeerd over onze stichting. Op de jaarmarkt was er een standje, 
waar de leerlingen op de wereldbol voormalig Joegoslavië konden 
opzoeken en foto’s van de projecten konden bekijken. 

 
Voorbereidingsperiode van de projecten 
Sarajevo: De Sarajevo groep is ontzettend actief geweest! Helaas ging het voorgenomen plan om een 
‘uitwisseling’ te organiseren niet door. De bedoeling was dat er in mei Bosnische jongeren naar 
Nederland zouden komen, om het verzoeningskamp, samen met de Nederlandse deelnemers, voor 
te bereiden. Helaas kwamen we niet in aanmerking voor een subsidie. 
De groep heeft echter een groot aantal andere activiteiten georganiseerd. Zo heeft de projectleider 
aan de jongeren van de Taborparochie verteld over onze stichting en 
verschillende workshops gegeven. De jongeren hebben vervolgens 
pannenkoeken verkocht, waarbij de opbrengst naar het Sarajevo project ging.  
Op het 5 mei festival in Den Haag had het Sarajevo project een kraampje 
gehuurd waar o.a. geschminkt werd en vredesduiven gevouwen konden 
worden. Naast fondsenwerving, hebben we ook awareness en bekendheid 
gecreëerd over het werk van stichting ‘Wij Helpen Daar’.  
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Voor het Funcky Balkanos festival in Rotterdam was zelfs als achtergrond voor een ‘fotoshoot’ de 
brug van Mostar op doek geverfd, als symbool voor het overbruggen van culturele en religieuze 
verschillen. Helaas mocht dit doek wegens brandveiligheid niet worden opgehangen.  
Tijdens het intensieve trainingsweekend is de groep door middel van interactieve workshops over 
interculturele dialoog, interreligieuze dialoog en conflict oplossen tot gemeenschappelijke waarden 
gekomen die de groep wilde uitdragen aan de jongeren op het kamp. Vervolgens heeft de groep de 
tweede dag op interactieve manier de workshops voor het kamp kunnen opstellen. Dit weekend 
werd op een ludieke manier afgesloten door het uitdelen van free hugs in de straten in Leiden.  
Dit jaar hadden de projectleiders ook een bezoek aan het Joegoslavië Tribunaal georganiseerd. Ook 
de deelnemers van de andere projecten waren welkom. Na het bijwonen van een zitting, werd er een 
interessante presentatie gegeven over het  International Criminal Tribunal for former Yugoslavia.  
Eind juni waren vrienden, bekenden, genodigden van het Joegoslavië Tribunaal en de ambassadeurs 
van Bosnië-Herzegovina en Albanië welkom bij de restaurantavond in restaurant La Passione. Onder 
leiding van chef Telles, werd er door de deelnemers een heerlijk driegangenmenu geserveerd! Ook 
ging de opbrengst van de jaarlijkse sponsoractie van Fitness First Den Haag naar het Sarajevo project.  
 

Nis: Ook de Nis deelnemers hebben een succesvolle restaurantavond 
georganiseerd. In het vegetarische restaurant De Hagedis werd een heerlijke 
driegangenmaaltijd geserveerd. De inkoopkosten waren maar een symbolische 
€1! De andere benodigdheden werden allemaal gesponsord! Na het succes van 
de restaurantavond hadden de deelnemers de smaak te pakken, dus werd er 
een High Tea georganiseerd. Ook hier werden bijna alle lekkernijen gesponsord! 
Eén van de vrijwilligers, Kim Dekker, deed mee aan de sponsorlift van 3FM. Je 
zoekt sponsors, probeert zo ver mogelijk te liften en krijgt per km gesponsord. 

Opdrachten zorgen voor extra km’s en extra geld. Vlak voordat Kim haar lift zou starten, werd ze 
afgebeld en bleek 3FM niet met dit initiatief door te gaan. Ze besloot zelf zo’n lift te organiseren en 
heeft daarmee ruim 800 euro opgehaald!  
Naast nog een aantal persoonlijke acties in de familiekring (bijvoorbeeld een voetbalpool) zijn er ook 
nog auto’s gewassen voor het goede doel, wat ook een leuk bedrag heeft opgeleverd.  
 
Stamnica: Al vroeg in het jaar werd er voor het project Stamnica gecollecteerd in een protestantse 
kerk in Venray. Daarnaast werden studenten van de Hogeschool Leiden geïnformeerd door een 
informatiestand en werd er in juni gecollecteerd. 
 
Trogir: De Trogir-gangers hebben een taartenactie georganiseerd, waarbij 
heerlijke gesponsorde taarten werden verkocht. Daarnaast werden er 
vanuit Trogir door de bewoners gemaakte kaarten verstuurd naar bekenden 
die van te voren hiervoor betaald hadden. Tevens werden er bij 
verschillende studentenhuizen lege flessen opgehaald en voor statiegeld 
ingewisseld. 
 
Interview 
In juni heeft een deelnemerster van het project Nis, die schrijft voor o.a. de nieuwsbrief van 
Universiteit Leiden, een interview gehouden met onze voorzitter. Het stuk is te lezen op 
www.leidenlokaal.nl bij het thema ‘studenten’.  
 
Taalavonden 
Ook dit jaar zijn er weer Servisch-Kroatische lessen georganiseerd. Vorig jaar kwam uit de enquête 
naar voren dat één taalavond te weinig was. Daarom zijn er dit jaar vier avonden georganiseerd. Het 
merendeel van de deelnemers is naar één of meerdere taalavonden geweest!  
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Collecte week 
Eind juni mocht stichting ‘Wij Helpen Daar’ collecteren in de gemeente 
Leiden. Met de hulp van de (oud)deelnemers werd er 7 dagen van 9 tot 21u 
gecollecteerd. Dit bleek een groot succes! Naast de giften in de 
collectebussen, heeft het ook veel naamsbekendheid opgeleverd! Leuk om 
te zien hoe enthousiast veel mensen reageren!  
 

El Cid  
Ook dit jaar presenteerde stichting ‘Wij Helpen Daar’ zich op de 
informatiemarkt van de El Cid. Met de nieuwe banner waren we 
goed zichtbaar en werden de toekomstige studenten enthousiast 
gemaakt! Dit jaar mochten we ook op woensdag tijdens de 
middag ‘Studie en Geest’ op de Faculteit Sociale Wetenschappen 
workshops organiseren! 

 
Nieuwsbrief 
Één van de doelstellingen van het bestuur was om een nieuwsbrief te schrijven om zo de binding met 
oud-leden te behouden. In oktober werd de eerste nieuwsbrief verstuurd! 
 
Dag van de Diaconie in de Hooglandse Kerk 
Tijdens de dag van de diaconie zijn we uitgenodigd om te vertellen over het werk van stichting ‘Wij 
Helpen Daar’. Doordat we vorig jaar hadden gecollecteerd tijdens een dienst van de Leidse 
Studenten Ekklesia, kenden veel mensen onze stichting en vonden ze het erg leuk om te horen wat er 
met het geld was gebeurd.  
 
Reünieborrel 
Op 5 november heeft het bestuur een reünieborrel georganiseerd in een café in Leiden. Er werd van 
de gelegenheid gebruik gemaakt om een aantal mensen te bedanken, zoals Els, Kees en Elly die de 
rolstoelen naar Servië hebben gebracht.  
 
Country Focus over Servië 
Elk jaar organiseert Studentenvereniging Ontwikkelingssamenwerking 
Leiden (SOL) een Country Focus, waarbij een (actueel) land op een leuke 
en interactieve manier wordt belicht. Dit jaar werd er samengewerkt met 
stichting ‘Wij Helpen Daar’ en gekozen voor het land Servië. In een korte 
voorbereidingsperiode werd door de Country Focus commissie hard gewerkt om een leuk 
programma samen te stellen. Dit is zeker gelukt! 

Op 17 november waren een 70-tal studenten aanwezig in het Museum 
van Volkenkunde, waar de avond werd gehouden. Na een interessante  
lezing over het land, werden de aanwezigen verrast door een dansgroep 
die een Servische en zigeunerdans demonstreerde. De studenten kregen 
zelf een korte workshop, waarbij iedereen leuk meedeed! Na het dansen, 
stond een heerlijk Servisch buffet klaar. Na het eten was er een 
paneldiscussie over verschillende stellingen, o.a. over de discriminatie 
van minderheden en de toetreding tot de Europese Unie.  
De reacties van zowel de studenten, als de subsidieverstrekker waren erg 

positief over het evenement! Als vervolg op de Country Focus zal er waarschijnlijk in 2011 een 
bezoek naar het Joegoslavië Tribunaal worden georganiseerd door het SOL en stichting ‘Wij Helpen 
Daar’. 
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Enquête projecten 
 
Nadat alle deelnemers van de projecten van stichting ‘Wij Helpen Daar’ weer terug in Nederland 
waren, is er een enquête (anoniem) verstuurd. Op deze manier wil het bestuur graag evalueren hoe 
de projecten zijn verlopen en wat men van stichting ‘Wij Helpen Daar’ vindt. De resultaten van de 
enquête zijn meegenomen in de vergadering met de projectleiders waarbij de projecten zijn 
nagesproken. Op deze manier proberen we elk jaar lering te trekken uit de commentaren van het 
jaar ervoor. 
 
In totaal zijn er dit jaar 38 studenten mee geweest naar de projecten van stichting ‘Wij Helpen Daar’.  
Elk project had 10 deelnemers, alleen Sarajevo had, door afmeldingen, 8 deelnemers. Van de 38 
deelnemers, waren er 7 studenten projectleider. 
 
De enquête is naar de 31 deelnemers gestuurd. (De projectleiders kregen een aparte uitgebreidere 
evaluatie, die mondeling werd besproken in een vergadering). Na enkele reminders heeft 74% (23 
deelnemers) de enquête ingevuld.  
 
Hieronder zullen enkele resultaten van de enquête worden weergegeven. 
 
Hoe kennen de deelnemers stichting ‘Wij Helpen Daar’? 

 
 

Voorlichtingsavonden 
Over de vijf voorlichtingsavonden die in februari en maart gegeven zijn, gaf iedereen een positief 
oordeel. Wel vond 20% dat er te weinig informatie werd gegeven. Op de vraag of de informatie 
overeenkwam met de werkelijkheid, antwoorden 18 personen ‘ja’. Meerdere deelnemers merkten 
op dat het heel moeilijk is een beeld te vormen zonder dat je zelf op het project geweest bent: 
“Hoezeer je ook informeert, ik denk niet dat je een duidelijk beeld kan scheppen van hoe het is, 
zonder dat je ooit eerder mee geweest bent. Het beste wat je dan kan doen bij de infoavond is 
mensen enthousiast maken, zorgen dat ze in het doel geloven en dat is wél gelukt!” 
 
Voorbereiding project 
Van de deelnemers die naar Nis zijn geweest, schreven bijna alle deelnemers dat de voorbereiding 
van benefietactiviteiten heel leuk en goed was, maar dat er te weinig aandacht is besteed aan de 
voorbereiding van het programma van het project. Van de Stamnica gangers vonden 2 deelnemers 
de voorbereidingen goed; de 4 anderen vonden het niet goed en niet slecht. Van het Trogir project 
vond 63% de voorbereidingen goed, 25% vond het niet goed en niet slecht en 12% slecht. 

 
 
De meeste deelnemers besteedden 11 tot 20u aan de 
voorbereidingen voor het project. Iedereen was tevreden met 
deze hoeveelheid tijd, ook de mensen die meer tijd aan de 
voorbereidingen hebben besteed. 
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Projecten       Wat vond je van het project? 
In het figuur hiernaast staat de respons op de vraag  
‘Wat vond je van het project?’ afgebeeld. 
87% van alle deelnemers vond het project nuttig;  
de 3 mensen die het project niet nuttig vonden,  
kwamen allen van Trogir. Als motivatie schreef 
 iemand: “Je merkt wel dat veel bewoners het leuk  
vinden dat we er zijn, maar toch zijn ze erg apathisch.  
Dat is erg lastig. Het tehuis heeft prima faciliteiten  
dus het zou niet meer nodig zijn om extra geld voor  
het tehuis in te zamelen, naast dat wat nodig is ijsjes, 
 koffie en geld voor de benodigdheden voor de activiteiten.”  
Iedereen was positief over de verdeling vrijwilligerswerk versus vrije tijd. “Emotioneel blijkt zo'n 
project vrij intensief te zijn. Bovendien was het 's middags sowieso te warm geweest om te werken.” 
Op de vraag of men volgend jaar weer mee zou gaan met een project, antwoordde 35% met ja, 57% 
met misschien en 8% met nee. Iedereen zou een project van stichting ‘Wij Helpen Daar’ aan vrienden 
of bekenden aanraden! 
 
Overig 
Niemand was negatief over de communicatie met de projectleiders; 70% (heel) positief. De rest vond 
het niet goed en niet slecht. Bij de groep van Nis kwam naar voren dat een tweede projectleider toch 
wel gewenst was. Het is eigenlijk te druk en zwaar om een project door één persoon te leiden. De 
communicatie met het bestuur werd positief beoordeeld, al loopt de meeste communicatie via de 
projectleiders. 
De kosten van de projecten vond iedereen prima. Van de 23 ingevulde enquêtes waren 17 mensen 
naar een taalavond geweest. Iedereen vond de avond erg leuk! De deelnemers die niet naar de 
taalavonden waren geweest, gaven aan dat dit vooral door tijdgebrek kwam. Dezelfde rede kwam 
naar voren bij de mensen die niet naar het Joegoslavië Tribunaal zijn geweest. Ruim de helft van de 
deelnemers zou nog meer activiteiten willen hebben, waar vooral informatie over de geschiedenis 
van het gebied en informatie over de doelgroep kwam naar voren. 
 
Enkele citaten wat de deelnemers van stichting ‘Wij Helpen Daar’ vinden: 

 Stichting 'Wij Helpen daar' vind ik zeker een nuttige stichting voor jonge/ oude mensen in Voormalig 
Joegoslavië. Het draagt bij aan je maatschappelijke verantwoordelijkheid, en wanneer je dit eenmaal 
gedaan hebt, weet je precies wat vrijwilligerswerk inhoudt. 

 Ik vind de stichting ‘Wij Helpen Daar’ een mooie stichting, met allemaal leuke en enthousiaste 
mensen. Een heel goed initiatief en ik zeg ga zo door! 

 Leuke manier om vrijwilligerswerk te doen en samen van te voren benefietdingen te organiseren. 
 Simpel, duidelijk studentikoos, maar ook heel serieus. 

 Helemaal super! Goed georganiseerd, professioneel. 

 Een erg goede, trouwe stichting. Goed bestuur, optimistisch en jong van geest. Het project zelf was 
een prachtige ervaring, en heb er persoonlijk veel van geleerd. Goed op touw gezet ook! 

 Ik vind het een stichting die bijdraagt aan een stukje plezier in het leven van de mensen die daar 
zitten, die geen aandacht krijgen. Dit kleine gebaar weegt het zwaarst! Zonder de stichting was ik 
nooit zo een geweldige ervaring rijker geworden. Ga zo door! 

 Een organisatie met originele projecten, je vindt maar weinig organisaties zoals deze. 

 Leuk, inspirerend en enthousiasmerend dat zulke jonge mensen dit kunnen bereiken. 
 Ik ben erg enthousiast over WHD en vind het fijn dat iedereen zo direct betrokken is bij de projecten. 

Omdat de organisatie zo klein is, is ook goed controleerbaar waar het geld heengaat. Enthousiasme is 

ook fijn. 
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Vooruitblik op 2011 
 
Een nieuw jaar, een nieuw bestuur. Vol energie en ideeën zijn we afgelopen november aan de slag 
gegaan. Een deel van het bestuur bestaat uit deelnemers van het project Trogir, dat in 2010 weer 
een geslaagd project was. Ook dit jaar vindt het project Trogir plaats, al dan niet met een aantal 
aanpassingen aan de hand van de ervaringen van vorig jaar. Om meer variatie in het programma te 
hebben, zal er worden nagedacht over hoe we met de bewoners meer uitjes kunnen doen, die buiten 
het tehuis plaats vinden. Een boottocht naar een van de prachtige eilanden in de buurt is hier een 
voorbeeld van. Omdat er in Nis een ‘Blijf-van-mijn- lijfafdeling’ is, wordt er besproken of het mogelijk 
is om ook aandacht te geven aan de kinderen van deze vrouwen. Ook voor project Stamnica zullen er 
aanpassingen worden gemaakt in het programma. Het verzoeningskamp in Sarajevo, in 
samenwerking met Progres, zal op gelijke wijze als voorheen plaatsvinden. 
 
Naast aanpassingen in de programma’s van de projecten, zijn er vele andere plannen om het werk 
van de stichting te optimaliseren. Een voorbeeld hiervan is om de deelnemers een beter beeld te 
geven van hoe hun verblijf in de tehuizen er uit zal zien. Hiervoor willen we een bezoek aan 
soortgelijke tehuizen in Nederland brengen. Daarnaast willen we de deelnemers en projectleiders 
meer bij het bestuur (en andersom) betrekken. Dit willen we o.a. doen door bestuursleden bij 
projectvergaderingen aanwezig te laten zijn.  
 
Tot slot is een van de grootste doelstellingen van dit jaar het vinden van een locatie voor een nieuw 
project! Er zijn hier al enige ideeën voor, die we zorgvuldig zullen onderzoeken.  
 
 
Laura de Reus, voorzitter 2011 
 
 
 

 
 


