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Na een jaar hard werken ligt voor u het jaarverslag van het bestuursjaar 2008-2009 van stichting  
Wij Helpen Daar. Met ons vrijwillige bestuur, bestaande uit studenten, hebben we ons dit 
jaar ingezet om weer vier projecten te verwezenlijken. Hiernaast hebben we gewerkt aan 
professionalisering en meer continuïteit in de stichting.

Zo zijn we begonnen met de aanvraag voor een CBF keurmerk, hebben we ons best gedaan voor 
meer naamsbekendheid en hebben we alle projecten zorgvuldig geëvalueerd.
Hierbij kwam naar voren dat de projecten in Trogir, Stamnica, Niš en Sarajevo, allemaal erg 
verschillend zijn maar allemaal op hun eigen manier nuttig en met wat aanpassingen recht hebben 
om nog door te gaan. Bijvoorbeeld bij het project met de weeskinderen in Niš. Daar kan meer 
inhoud gegeven worden aan het project door Engelse lessen en seksuele voorlichting te gaan geven. 

Dit jaar heeft het bestuur zich ook ingezet om de website beter en overzichtelijk te maken. De 
verbeteringen zijn naar mijn mening erg goed gelukt en ik kan u ook zeker aanraden om daar naar te 
kijken: www.wijhelpendaar.org.

Ook bij ons is er een groot verschil te voelen door de wereldwijde financiële crisis. Veel fondsen 
kunnen niet meer zo veel geld uitgeven als eerst en bedrijven steunen liever met materiaal dan met 
financiële middelen. Dit jaar hebben we een groot deel van het geld opgehaald door acties met onze 
vrijwilligers. Zo is er een fancy fair georganiseerd op een basisschool, is er een restaurantavond 
georganiseerd in Ekklesia en is er enthousiast gecollecteerd bij familie, vrienden en zelfs in de 
kroeg. Ik ben trots op iedereen die zich dit jaar heeft ingezet voor Wij Helpen Daar. Voor meer 
informatie hierover kunt u verder bladeren naar het financieel verslag.

Ondanks onze inzet hebben dit jaar niet alle vier de projecten door kunnen gaan. Het project Niš 
is op het laatste moment afgelast. Voor het verhaal hierachter verwijs ik u verder in dit jaarverslag 
naar het project verlag van Niš. De projecten in Stamnica, Trogir en Sarajevo zijn echter naar grote 
tevredenheid afgerond. 28 Nederlandse studenten zijn afgereisd naar voormalig Joegoslavië en 
kwamen met mooie verhalen terug in Nederland. De uitgebreide verhalen hierover kunt u verder 
lezen in de projectverslagen.

Na de projecten is er een uitgebreide enquête gestuurd naar alle deelnemers van de projecten. Een 
verslag hiervan is te vinden in het jaarverslag en alle enquêtes zijn na te lezen in bijlage 1. 
Voor de toekomst zal stichting Wij Helpen Daar creatief moeten blijven om de projecten te kunnen 
blijven realiseren. Er zullen nieuwe plannen gemaakt moeten worden om geld op te halen. Hierin 
vertrouw ik echter op het nieuwe bestuur wat vol enthousiasme al aan de slag is gegaan. 

Ik kijk met tevredenheid terug op een jaar hard werken en wil iedereen bedanken die zijn steentje 
heeft bij gedragen aan de stichting Wij Helpen Daar.

Met vriendelijke groet, 
Floor Hendriks - voorzitter

Namens het bestuur Wij Helpen Daar 2009,

Irma Verstegen  - Secretaris
Renske Wagenaar – Penningmeester
Peter Wagstaff – lid PR
Saskia Kruijdenberg – lid Intern
Nicollette van Duinen – lid Intern
Vera Gouka – lid Extern

Voorwoord
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Projectverslagen

Dit jaar is er een lustrum voor stichting Wij Helpen Daar: voor de vijftiende keer vertrekt er een 
tiental studenten naar Dom Staraca, een tehuis voor psychisch zieke volwassenen in Trogir, Kroatië. 
In het tehuis leven momenteel 106 bewoners, verdeeld over slaapkamers die ze met vier tot zestien 
man bewonen. Ze hebben nauwelijks persoonlijke bezittingen en brengen al hun dagen door op 
het terrein van het tehuis. Omdat er geen (bezigheids)therapie wordt gegeven, en er nauwelijks 
persoonlijke aandacht bestaat voor de bewoners, bestaan de dagen voornamelijk uit zitten en roken 
op de bankjes of in de recreatiezaal. De troosteloze sfeer in het tehuis vormt een schril contrast met 
het mooie toeristenstadje Trogir.
Toch is er sinds het vorige jaar veel veranderd, en 
wel ten goede. Zo is er een activiteitenbegeleidster 
aangenomen die dagelijks aanwezig is. Helaas zijn 
de activiteiten die door haar worden georganiseerd 
beperkt toegankelijk, waardoor er maar een kleine 
groep bewoners mee in aanraking komt.
Ook is het door Wij Helpen Daar geïnitieerde 
koffiedrinken met bewoners in het stadje Trogir 
overgenomen. Dit vormt voor het selecte groepje dat 
hier deel aan neemt het hoogtepunt van de dag.

Het doel van het project in Trogir is voor tweeledig. Ten eerste wil de stichting iets blijvends 
bijdragen aan het tehuis. Het belangrijkste is echter het organiseren van verschillende vormen van 
dagbesteding die een groot deel van de bewoners bereiken en hen geestelijk en lichamelijk uitdagen, 
maar tegelijk zorgen voor een fijne herinnering voor de rest van het jaar. We willen de bewoners 
niet alleen stimuleren, maar ze ook het persoonlijke contact bieden wat ze zo veel moeten missen.
Om dit te bereiken zijn er voor alle dagen een of twee activiteiten in het tehuis zelf georganiseerd. 
Hiervan waren de Oud-Hollandse spelletjesdag, het maken van kettingen en armbandjes, de 
beautydag en het eindfeest met disco absolute hoogtepunten. 

Het blijkt soms wel lastig te zijn alle bewoners te motiveren om deel te nemen aan de verschillende 
activiteiten. Het warme weer en de gewenning aan het dagelijkse patroon van geen activiteit en 
geen uitdaging droegen hier naar alle waarschijnlijkheid aan bij. Dit is door de groep opgevangen 
door de activiteiten voor een deel ook naar binnen te brengen. Zo werden er met de bewoners die de 
slaapzalen niet uit wilden komen op bed sieraden gemaakt. Het is hartverwarmend om te zien dat 
deze aan het eind van het verblijf deze kettingen nog steeds werden gedragen.

Een van de redenen dat voornoemde activiteiten een 
dergelijk succes waren is dan ook de hoeveelheid 
actieve deelnemers. Ook is er voor gezorgd dat de 
minder mobiele bewoners deel konden nemen aan 
activiteiten zoals het feest. De mensen in de rolstoelen 
werden hiervoor van hun vaste plaatsen gehaald en 
konden opgaan in de muziek en de dansende mengeling 
van bewoners, verplegers en studenten.

Naast het aanbieden van activiteiten werd er ook dagelijks langsgegaan op de kamers voor een 
praatje. Voor de bewoners die het tehuis niet uitkomen en hele dagen op hun trieste kamers 
doorbrengen, zonder aanspraak, zijn deze momenten van persoonlijke aandacht van groot belang. 
Ook zonder de taal te beheersen is het overduidelijk dat een bezoek wordt gewaardeerd, en de 
taalbarrière staat de bewoners niet in de weg om hun verhaal te doen.
Dit jaar is ervoor gekozen om niet dagelijks zowel te gaan zwemmen en koffie te gaan drinken, 
maar deze uitstapjes per dag met elkaar af te wisselen. 

TRogir
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Dit gebeurde op aanraden van het tehuis, omdat de voorkeur van de bewoners uitgaat naar 
koffiedrinken. Zwemmen is juist voor de inactieve bewoners, die hun dagen zittend in het tehuis 
slijten, van groot belang voor de gezondheid. 
Het gevolg van deze aanpak was dat er in vergelijking met vorig jaar een veel grotere groep 
deelnam aan het zwemmen. Ook werd er veel enthousiaster gereageerd op deze activiteit. Het 
koffiedrinken bleef, zolas elk jaar, een groot succes.

Naast het verzorgen van deze activiteiten hielp de groep dagelijks met eten geven. De verpleegsters 
hebben hier weinig tijd voor, omdat er een hoop moet gebeuren in korte tijd en ze met weinigen 
zijn. 
Hoewel het tehuis voorziet in de basale zorg voor het fysieke welzijn van de bewoners, blijft er op 
het gebied van kwaliteit en – vooral- sfeer een heleboel te verbeteren. Juist omdat de bewoners hun 
dagen in het tehuis slijten is het van belang dat de omgeving op zijn minst aangenaam is. Op dit 
moment heeft het tehuis een naargeestige uitstraling. 
We hebben een kleine bijdrage geleverd aan de verbetering hiervan door de eetzaal op te vrolijken 
met een mooie muurschildering en de in zeer slechte staat verkerende tuinbanken, waar de 
bewoners een groot gedeelte van de tijd op zitten te vervangen door mooie, gezellige en (niet 
onbelangrijk) hele banken. 

Daarnaast hebben we zes rollators meegenomen naar Kroatië vanuit Nederland om een betere 
mobiliteit voor de bewoners, die vaak slecht ter been zijn, te bewerkstelligen.
Dit lustrum voor Wij Helpen Daar valt het best te omschrijven als twee memorabele weken; voor 
de groep, maar zeker voor de bewoners van het tehuis. Tijdens het afscheid werd duidelijk wat 
voor impact twee weken kunnen maken op een mens. De bewoners en de groep studenten waren 
emotioneel en meerderen namen huilend afscheid. Er werd ons gezegd dat we zeker volgend jaar 
terug moeten komen en dat ze ons nooit zullen vergeten.
Daarnaast is er op de laatste dag een journalist van ‘Slobodna Dalmacija’, de lokale krant, 
langsgekomen om een artikel te schrijven over de projecten van Wij Helpen Daar en de band met 
het tehuis in Trogir. Dit is een band waarvan we hopen dat deze nog lang zal blijven bestaan.

Renske Wagenaar - projectleidster 
Vera Gouka - projectleidster

Deelnemers: Evelyn van der Aa, Nicolette van Duinen, Saskia Hocker, Tamara van Ree, Lisa van 
Weert, Carolien van der Zaal

TRogir
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Begin april begonnen de deelnemers met de voorbereidingen voor de reis naar het tehuis voor 
verstandelijk gehandicapten in Stamnica, een klein bergdorpje in Servië. De groep vrijwilligers 
bestond uit Kelly de Jong, Lisette vd Heijden, Elien Doorduijn, Annika Kruithof, Eva Parent, 
Maryse Broek, Nicolette van Duinen, Anne Haanstra, Maartje Kraan, Saskia Kruijdenberg 
(projectleider) en Peter Wagstaff (projectleider). Vlak voor vertrek scheurde Anne helaas haar 
enkelbanden. Gelukkig kon haar plaats op het laatste moment worden opgevuld door Renske 
Wagenaar.

In koppels werden een aantal thema’s voorbereid en de bijbehorende materialen verzameld. De 
thema’s waren water, muziek, verkleden, sport en snoezelen. De benodigde materialen werden 
geschonken of bekostigd via donaties van vrienden en kennissen. Naast deze donaties, is er veel 
geld opgehaald bij de fancyfair op de Prins Maurits School uit De Lier. Enkele weken voor de 
fancyfair hebben Kelly, Elien en Peter aan de kleuters, midden- en bovenbouw uitgelegd wat ons 
project inhoudt en waarvoor er geld ingezameld zou worden. Met het geld hebben we aangepaste 
lepels en vijf rolstoelen kunnen kopen voor de gehandicapten in Stamnica. Verder hebben we de 
kinderen getrakteerd op vers fruit en nieuwe schoenen.

 Als laatste van alle projecten vertrok onze groep op zaterdag 1 augustus met de bus naar Belgrado, 
Servië. Hoewel dit een ontzettend lange reis was, was het wel de goedkoopste manier van reizen. 
Daarnaast deed de busmaatschappij gelukkig niet moeilijk over de grote hoeveelheid spullen die 
we mee wilden nemen. Vier van de vijf rolstoelen konden met de bus worden meegenomen. De 
vijfde rolstoel hebben we, als soort van proef, naar Stamnica opgestuurd. Het verzenden was zo 
getimed dat de rolstoel tijdens ons verblijf in Stamnica zou aankomen. Uiteindelijk kregen wij op 
de laatste dag van ons verblijf bericht van de directrice dat de rolstoel in Belgrado was aangekomen. 
Het tehuis zou de rolstoel daar ophalen. Helaas is het dus moeilijk om vaker materiaal op te sturen, 
omdat medewerkers van het tehuis de spullen dan in Belgrado moeten ophalen.
Aangekomen in Belgrado hebben we een nacht in een hostel geslapen alvorens op maandag naar het 
tehuis af te reizen. We werden gelijk hartelijk ontvangen door de directrice. Ook de kinderen waren 
erg enthousiast. Het leek alsof de ‘betere kindjes’ enkele van ons herkenden.

De eerste dagen hadden we erg mooi weer. Daardoor was het mogelijk om met de kinderen 
buitenspelen. We konden naar harte lust schommelen, wandelen, stoepkrijten, bellenblazen en met 
strandballen spelen. De kinderen vonden het geweldig! Wel worden de kinderen heel druk als wij er 
zijn en is het al snel een chaos. Sommige zusters lijken het daarom niet te waarderen als wij met de 
kinderen spelen. Om wanorde te voorkomen moeten de kinderen normaal gesproken bij de zusters 
de hele dag op bankjes zitten.

In de eerste week hebben we een verkleeddag georganiseerd. 
Dit is elk jaar weer een groot succes! De kinderen mochten om 
de beurt naar de eetzaal komen, waar een mooi kostuum werd 
uitgezocht. Sommigen waren zo trots op hun kleren, dat ze de 
hele dag  in deze verkleedkleren rondliepen. Daarnaast hebben 
we een dag extra veel aandacht gegeven aan de bedlegerige 
kinderen en ouderen. Het is vaak moeilijk om contact met hen 
te krijgen. Door middel van het stimuleren van de zintuigen 
met een verkleurende (spriet)lamp, een glitterstaaf, een 
reddingsdeken en veertje van een boa, verscheen bij een paar 
bewoners een grote glimlach op het gezicht. 



8

Projectverslagen

De rolstoelen die we bij ons hadden, werden erg goed ontvangen. De oude stoelen waren hard aan 
vervanging toe. De kinderen die een nieuwe stoel kregen, glunderden van geluk! 

Zoals boven beschreven is er in het begin van de tweede week in het dichtsbijzijnde stadje fruit 
gekocht. De kinderen vonden het fruit heerlijk! Aangezien het een succes was, hebben we later 
die week nog een keer fruit gekocht. Deze keer veel meer zodat we alle bewoners een bord met 
fruitsalade konden geven. Die dag hebben we ook 40 paar nieuwe sportschoenen en slippers 
gekocht omdat veel kinderen op slechte schoenen liepen.
 
Verder trokken we de tweede week weer zoveel mogelijk met de kinderen op. Er zijn T-shirts 
versierd, armbandjes en kettingen gemaakt en we hebben gewandeld met een grote groep bewoners 
in rolstoelen. Bovendien werden we door het tehuis verrast met een verjaardagsfeestje en een 
songfestival. Tijdens de verplichte middagrust van de meeste kinderen, konden we ook aandacht 
schenken aan de oudere bewoners. ’s Middags gingen we meerdere malen naar het huisje waar een 
aantal jonge (tiener) meisjes leren wat zelfstandiger te worden. Ze doen daar kleine huishoudelijke 
werkjes. Deze meiden genoten enorm van onze aandacht. In het weekend zijn foto’s van hen 
afgedrukt en die hebben we aan hen gegeven. 

We kregen ook een keer  de gelegenheid om rond te kijken in het net nieuwe schoolgebouw op het 
terrein staat en waar een deel van de kinderen les krijgt. Ze leren daar bijvoorbeeld tellen, bepaalde 
texturen van elkaar te onderscheiden (bijvoorbeeld zacht, hard, korrelig) en voorwerpen, dieren en 
kleuren  benoemen. De psycholoog gaf aan bepaalde lesboeken goed te kunnen gebruiken. We gaan 
proberen om geschikte boeken te vinden in Nederland en die op te sturen. 
Wij, Saskia en Peter, zijn beiden in 2007 voor het laatst in Stamnica geweest. Na twee jaar waren 
duidelijke verschillen zichtbaar. Het is fijn dat we, in tegenstelling tot twee jaar geleden, geen 
enkele zuster een kind hebben zien slaan. Ook wordt er, op een enkeling na, bijna niemand meer 
vastgebonden. Dit garandeert uiteraard niet dat dergelijke praktijken na ons vertrek wel weer 
gebeuren.

Stamnica
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Tevens viel het op, dat er veel meer wordt gedaan aan de ontwikkeling van vaardigheden van de 
kinderen zoals lopen en zelfstandig eten. Het ontwikkelen van zelfredzaamheid is niet alleen een 
verbetering in het leven van de kinderen, maar neemt de zuster ook werk uit handen. Direct werd 
ons de toegenomen orde tijdens het eten en algehele rust in de woongroepen duidelijk. Helaas is het 
eten nog steeds niet erg voedzaam en erg eentonig. 

Twee jaar geleden is een start gemaakt met een huisje waar bewoners worden voorbereid om 
buiten het tehuis onder begeleiding te wonen in een appartement. Deze mensen zijn inmiddels ook 
doorgestroomd naar dit appartement. Dit jaar zat er een nieuwe groep  in het “trainingshuisje”. Deze 
kinderen, met een hoger niveau dan de andere bewoners, bloeien duidelijk op nu ze bij elkaar in 
het “trainingshuisje” wonen. Het is prettig om te zien dat er langzaam meer aandacht komt voor de 
persoonlijke ontwikkeling van de bewoners in het tehuis. Daarnaast waren we blij verrast door het 
schooltje.
 
Helaas zijn er zaken waar nog steeds weinig verbetering zichtbaar is. Het tekort aan 
verpleegkundigen blijft een probleem en zolang er geen extra zusters/begeleiders komen, zal er 
te weinig aandacht voor de bewoners zijn. Op een afdeling met 20-25 kinderen staat nog steeds 
maar één zuster. De bewoners krijgen nauwelijks persoonlijke aandacht; zelden een knuffel. De 
hulpbehoevenden zitten bijvoorbeeld lang in hun eigen ontlasting voordat er iemand komt helpen. 
Om het werk voor de zusters lichter te maken worden de kinderen met een hoger niveau ingezet 
om schoon te maken en bedden te verschonen. Hoewel het tehuis schoon oogt, is het schoonmaken 
beneden de maat. Er staat een stok met een stuk tapijt in de hoek dat zonder uitspoelen of 
schoonmaakmiddel keer op keer wordt gebruikt als dweil voor urine, ontlasting en bloed.
Het tekort aan persoonlijke aandacht zal voorlopig nog blijven bestaan waardoor ons project nuttig 
blijft. Het is natuurlijk te hopen dat ook dit op termijn zal veranderen. Het feit dat enkele kinderen 
van hoger niveau enkele van ons nog herkenden, geeft aan dat ons bezoek van waarde is.

Peter Wagstaff - projectleider
Saskia Kruijdenberg - projectleidster

Deelnemers project Stamnica 2009: Maryse Broek, Elien Doorduin, Nicolette van Duinen, Anne 
Haanstra, Lisette van der Heijden, Kelly de Jong, Maartje Kraan, Saskia Kruijdenberg, Annika 
Kruithof, Eva Parent, Renske Wagenaar, Peter Wagstaff
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Al enkele jaren werkt stichting Wij Helpen Daar samen met stichting Wings of Hope om het kamp, 
te Bjelasnica te organiseren. Stichting Wij Helpen Daar ondersteunt het project door workshops 
te verzorgen ten behoeve van de invulling van het kampprogramma. Tevens worden elk jaar 
geldinzamelingsacties gehouden en is de stichting een van de hoofd sponsoren.
Elke jaar worden door de stichting ongeveer tien vrijwilligers aangesteld om geldinzamelingsacties 
en workshops te organiseren. Dit jaar zijn de volgende studenten vanuit Nederland afgereisd 
naar het kamp: Irene Arnold, Marleen Bovenmars, Ivor van Dartel, Valentina Djoemai, Floor 
Hendriks (projectleiders), Alenna Husicic, Dubravko Janjac (projectleider), Carmen Schilperoord, 
Fazle Shairmahomed en Emine Yilmaz. De inzet van de vrijwilligers was erg goed, er werd goed 
samengewerkt en men ondersteunde elkaar waar nodig.
Naast de inkomsten die binnen worden gebracht en de diensten die worden geleverd hebben de 
vrijwilligers een positieve inbreng op de deelnemers en het kamp zelf.
Uit voorgaande jaren is gebleken dat de west-Europese/Nederlandse invoelden zeer belangrijk zijn 
op het kamp. Doordat (bijna) alle deelnemers van het kamp uit voormalige Joegoslavische provincies 
komen brengt de aanwezigheid van Nederlandse vrijwilligers veel vreugde, discussie en verbroedering 
met zich mee.
Stichting Wij Helpen Daar is onmisbaar voor het project. Niet alleen omdat de geleverde producten 
belangrijk zijn voor de organisatie ervan, maar ook omdat de invloeden van de Nederlandse vrijwilligers 
veel inspiratie en hoop met zich mee brengen. 

Nadat de groep vrijwilligers gevormd was zijn we maandelijks samengekomen om de workshops, 
de reis en het kamp voor te bereiden. Verder hebben we met de hele groep geldinzamelingsacties 
georganiseerd voor de sponsoring van het project. We hebben onder andere een restaurantavond 
gehouden waarbij we 75 mensen van een heerlijk diner hebben voorzien en 1200 euro hebben 
opgehaald. De benefietavond was niet alleen een actie om geld binnen te halen maar ook een zeer 
succesvolle eerste groepsactiviteit. De vrijwilligers werken dan voor het eerst samen aan één doel en 
dat brengt een goede werksfeer in de groep.

Het verzoeningskamp voor het jaar 2009 was een verrassing voor iedereen, want er werd een nieuwe 
aanpak gehanteerd. Stichting Wings of Hope heeft hulp weten in te schakelen van verschillende 
ervaren zomerkampleiders die ook aanwezig waren gedurende het kampprogramma. Ook zijn meer 
verschillende sponsoren benaderd waardoor men beschikking had tot meer verschillende materialen. 
Zo was er dit jaar meer technisch materiaal waardoor er een soort kampradio ontstond.
Het kampprogramma was dit jaar veel rijker en duidelijker dan voorgaande jaren. Er zat meer structuur 
in en de activiteiten waren interessanter en uitgebreider. Zo waren er verschillende ecologische 
activiteiten die meer gevoel met het milieu moeten geven. We hebben op een berg vuil geprikt en 
kleine visjes uitgezet in de rivier vlakbij het kamp. Hiermee werd ook iets terug gedaan voor de lokale 
bevolking.

Sarajevo

Projectverslagen
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Vrije tijd werd vaak benut met sociale activiteiten die men onderling organiseerde. Hierbij zag je, 
hoe verder het kamp vorderde, hoe meer mensen mixten met groepen uit een andere plaats. Aan het 
einde van de middag waren de workshops. Vier van de workshops werden door de groep Nederlandse 
studenten verzorgd: 

1) Youth Empowerment
Door ervaren projectleiders was deze inhoudelijke workshop uitgedacht. Het werd een interactieve 
training van jonge mensen, door jonge mensen. Door opdrachten werd men geprikkeld om te denken, 
doen en discussiëren over algemene zaken waar alle jeugd, van over de hele wereld, mee te maken 
heeft. Onderwerpen waren: vriendschap, leiderschap, zelfvertrouwen, respect, mensenrechten etc. De 
workshop was een aantrekkelijke manier om de saai lijkende zaken leuk te brengen, erover te praten 
en mee te werken. Het was belangrijk om ook een inhoudelijke sterke workshop neer te zetten

2) Show & Tell
De workshop Show & Tell was een interactieve videoworkshop waar men een stoomcursus film 
maken kreeg. Hierbij worden alle belangrijke onderdelen van het filmen kort behandeld door middel 
van spellen met de camera’s. Het doel van de workshop was om in groepjes een klein filmpje te maken 
over een eigen gekozen onderwerp. Hier kwamen hele leuke ideeën uit. Eén van de filmpjes was een 
liedje van een oud Joegoslavisch kinderprogramma. Het filmpje werd zo gemaakt dat verschillende 
mensen en groepen op het kam allemaal een regeltje zongen. Dit had een erg leuk effect. Op de avond 
van de presentaties was het erg leuk om te bekijken. Het geluid kon helaas niet worden afgespeeld 
maar hiermee hebben de deelnemers goed geïmproviseerd, door geluidjes en anekdotes door de 
microfoon te roepen. 
Na het kamp hebben de deelnemers van de workshop een dvd’tje opgestuurd gekregen met hun zelf 
gemaakte filmpjes en oefeningen. We hopen dat we mensen enthousiast hebben gemaakt om zelf 
aan de slag te gaan met beeldmateriaal. Vooral omdat dit een media is waarbij je veel mensen kan 
bereiken met je standpunt.

3) Fashion and Design
Fashion and Design was een erg creatieve workshop. Het doel hierbij was om jezelf in de schijnwerpers 
te zetten en een andere identiteit aan te meten geven door middel van modeontwerpen. Hierbij maakten 
de deelnemers een voor en na plaatje van henzelf, waarbij ze hun eigen kleren mochten kiezen en 
maken. Deze kleding en accessoires hadden we vanuit Nederland meegenomen.
De deelnemers waren in het begin minder enthousiast dan de leiding had verwacht en gehoopt. Dat 
veranderde nadat de doelstelling werd gepresenteerd en steeds meer resultaat zichtbaar werd. Met 
veel plezier deden jongens en meisjes make up op en oefende men op de catwalk. De eindpresentatie 
was een fashion show met een dikke knipoog.
 

Sarajevo

Projectverslagen
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4) Making the band
Het doel van deze workshop was: maak in vijf dagen zelfstandig een muziekgroep en schrijf een lied. 
Met behulp van twee muzikale workshopleiders moesten de deelnemers zelf de rollen verdelen en 
een lied weten te schrijven.

De deelname aan deze workshop was voldoende en werd eigenlijk alleen maar beter na de eerste 
resultaten (eerste deel liedje). De energyzers die werden gebruikt werkten motiverend en vooral de 
zangoefening vonden ze leuk. Het gedeelte waarbij de tekst van het nummer werd geschreven verliep 
erg goed. Er kwam al snel goed resultaat. Het nummer werd benoemd als kamp-volkslied 2009 en 
had een erg leuke en vermakelijke tekst. In de groep waren een paar getalenteerde muziekmakers die 
zeker hebben gezorgd voor een positieve productieve sfeer. Voor de eindpresentatie hebben we de 
tekst uitgeprint en uitgedeeld aan het publiek. Het refrein werd als snel mee gezongen en men bleef 
het de volgende dag neuriën. 

De presentaties van de workshops waren wederom erg vermakelijk. De Nederlandse workshop 
presentaties waren verreweg de leukste. Het was duidelijk merkbaar dat onze voorbereiding, inzet en 
mate van serieusheid erg goed waren. Hierdoor waren onze workshops en aandeel in het kamp iets 
om trots op te zijn.

Floor Hendriks - projectleidster
Dubravko Janjac -projectleider

Deelnemers Sarajevo project 2009:
Irene Arnold, Marleen Bovenmars, Ivor van Dartel, 
Valentina Djoemai, Floor Hendriks, Alenna Husicic, 
Dubravko Janjac, Carmen Schilperoord,
Fazle Shairmahomed en Emine Yilmaz
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In de veronderstelling deze zomer voor de derde maal naar Project Niš te gaan, wilden we het 
project naar een hoger plan tillen. Door middel van serieuzere workshops gecombineerd met de al 
bekende activiteiten en een winterproject wilden we meer met en voor de kinderen bereiken.
Ter voorbereiding op het winterproject zijn wij, als projectleiders, naar het tehuis gegaan om te 
inventariseren en het draagvlak van een winterproject te bekijken. Dit was in januari 2009. Tot 
ons groot genoegen waren we ook in de winter van harte welkom. Hoewel de groep kinderen in 
de winter kleiner is, zijn zij wel gemakkelijker toegankelijk en is de behoefte aan begeleiding bij 
de kinderen groter. De kou en wintervakantie doen de verveling toeslaan, waardoor activiteiten en 
persoonlijke aandacht des te meer gewenst is. 
Ons bezoek leende zich er daarnaast ook uitstekend voor om kerstpakketten uit te delen onder alle 
bewoners. Servisch Kerst valt immers op 7 januari. 
Bovendien hebben we deze winter veel contact gehad met de directie en de begeleiding. Voorgaande 
projecten zijn geëvalueerd en aan de hand hiervan hebben we samen met hen gesproken over hoe 
toekomstige projecten er uit gaan zien. Dit om naast onze wensen en ideeën ook tegemoet te komen 
aan de wensen en ideeën van het tehuis en de kinderen. Met name door dit intensieve contact zagen 
wij in dat ons project erg gewaardeerd wordt en ze onze visies betreffende de toekomst van het 
project deelden.    
 

Naar aanleiding van ons bezoek in de winter hebben 
wij een draaiboek opgesteld hoe het winterproject vorm 
te geven. Hiermee kan volgende winter mee aan de slag 
gegaan worden. 
Na de voorlichtingsavonden is er een leuke enthousiaste 
groep van 11 meiden samengesteld. Samen met hen 
zijn we aan de voorbereiding van het zomerproject 
begonnen. Helaas zijn er onderweg 4 deelnemers 
afgevallen, maar daar hebben we 1 gemotiveerde 
nieuweling voor terug gekregen.  
Tijdens de vergaderingen zijn we bezig geweest met 
het maken van een weekplanning. Onder de activiteiten 

vielen de kinderen meer milieubewust maken en hierbij zou dan meteen de tuin van het tehuis onder 
handen genomen worden; dansworkshops zouden worden gegeven en we wouden de kinderen de 
mogelijkheid geven hun stad aan ons te laten zien. Vorig jaar is gebleken dat ze dit erg op prijs 
stellen en in de winter hebben we met hen overlegd zodat ze alvast na konden gaan denken over 
wat ze met ons wouden gaan doen. Nieuw dit jaar zou ook zijn: Engelse les, seksuele voorlichting 
en op een speelse manier met toekomstplannen bezig te laten zijn. De geslaagde al eerder gedane 
activiteiten zoals knutselen, zwemmen en disco zouden worden herhaald. 
Om dit alles te kunnen financieren zijn we met de groep ook druk bezig geweest om geld op te 
halen. Niet alleen zorgde dit voor groepsbinding, ook zorgde het voor een nog groter enthousiasme 
betreffende het project en de stichting. Alle deelnemers hebben geld opgehaald bij familie en 
vrienden, er is een feest en een barbecue georganiseerd ter ere van het project. 

niš
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Helaas kregen wij tien dagen voor vertrek te horen dat het tehuis ons helaas niet kon ontvangen. 
Dit vanwege het geringe aantal kinderen en de verspreiding van de Mexicaanse griep. De Servische 
overheid had het tehuis verboden ons te ontvangen met kans op besmetting van de griep van onze 
vrijwilligers op de kinderen in het tehuis. Het was erg schokkend dat dit bericht ons pas zo laat had 
bereikt. Dit had onder andere te maken met dat na de winter het contact met de directrice op een 
laag pitje is komen te staan. Dit vanwege de motiverende en geruststellende gesprekken in de winter 
en de intensieve voorbereiding hier in Nederland. 
Na dit teleurstellende nieuws is er nog contact geweest tussen de directrice en het lid extern van de 
stichting, maar zonder positief resultaat. Wel gaf de directrice aan nog steeds enthousiast te zijn om 
een groep te ontvangen in de winter van 2010 of  de daarop volgende zomer.

In Nederland is na dit bericht de groep direct geïnformeerd. Hoewel het voor iedereen een 
teleurstelling was, heeft iedereen haar zomerplannen tijdig gewijzigd. Een deel heeft er voor 
gekozen om toch naar Servië af te reizen, alleen dan niet in naam van de stichting. 
Wij hopen dat in de winter en anders volgende zomer het project en al onze innoverende ideeën 
gerealiseerd kunnen worden. Met name door ons bezoek in de winter heeft het project de kans 
gekregen veel te kunnen bereiken met en voor de kinderen en dat zouden wij graag tot uiting zien 
komen. 

Božica Simeunović - projectleidster 
Irma Verstegen - projectleidster
 

niš
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Nadat de projecten hadden plaats gevonden hebben we vanuit de stichting een enquête rondgestuurd 
die de deelnemers van de projecten anoniem konden invullen. We hebben hier 12 reacties op 
gehad. In totaal zijn 27 mensen naar een project gegaan, waarvan 8 projectleiders en bestuursleden. 
Zij hebben de enquête niet ingevuld. Ook de deelnemers van project Nis hebben een enquête 
opgestuurd gekregen. Opvallend is dat de deelnemers van project Nis geen van allen de enquête 
hebben ingevuld. Waarschijnlijk voelde zij zich, door het niet doorgaan van het project, niet 
geroepen de enquête in te vullen. In totaal zijn er 28 enquêtes verstuurd. Waarvan er 12 zijn 
ingevuld. 

De personen die de enquêtes hebben ingevuld zijn als volgt verdeeld over de projecten. Er zijn 
3 mensen van Trogir, 4 van Sarajevo en 5 van Stamnica die de enquête hebben ingevuld. Ik zal 
een samenvatting geven van de enquête resultaten en een paar, naar mijn mening, belangrijke en 
opvallende resultaten uitlichten. Voor de hele enquête verwijs ik u naar resultaten, verder op in het 
jaarverslag.

De deelnemers zijn op verschillende manieren bij 
stichting Wij Helpen Daar gekomen. In de grafiek 
kan je zien dat het overgrote deel van de deelnemers 
via vrienden of bekenden bij Wij Helpen Daar 
is gekomen. Een ander groot deel is via HBO 
blackboard of de nieuwsbrief van universiteit 
Leiden in aanraking gekomen met Wij Helpen Daar. 
Niemand van de deelnemers, die de enquete hebben 
ingevuld, is via www.wijhelpendaar.org, posters 
of flyers in aanraking gekomen met Wij Helpen 
Daar. Niemand is al eerder mee geweest en twee 
personen zijn via een e-mail met Wij Helpen Daar 
in aanraking gekomen. Zij hebben dan al eerder in 
het jaar aangegeven graag gemaild te worden als de 
voorlichtingsavonden er aan komen.

Voorlichtingsavonden
De geënquêteerden zijn allemaal positief over de voorlichtingsavonden. Een deelnemer van het 
Sarajevo project zegt: “De verhalen die ik heb gehoord gaven een goed beeld. Dit beeld was louter 
positief.”

Voorbereiding
De voorbereidingen van de projecten vinden de geënquêteerden goed. Ook vond men het goed voor 
de ‘groepsbounding’.

 

grafiek 1
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Project
Op de vraag ´Wat vond je van het project´, hebben alle 
geënquêteerden positief beantwoord. De uitslagen hiervan 
kan je vinden in de volgende grafiek. 5 Mensen hebben 
zelfs ingevuld dat ze het project heel goed vonden. `Het 
project vond ik erg leuk en het was geweldig om te zien 
dat wij werkelijk een grote bijdrage hebben geleverd 
aan het realiseren en het organiseren van het kamp en 
uiteindelijke doelstellingen´, aldus een deelnemer van het 
Sarajevo project. Een deelnemer van het Stamnica project 
zegt:’In het begin erg wennen. Op een gegeven moment 
wen je aan de nieuwe omgeving en geniet je van de kleine 
dingen. Erg leuk om te zien hoe blij de kinderen zijn met 
een bellenblaas of een strandbal.”

Op de vraag: ‘Vond je het project nuttig?’ antwoord 100% ja. Een deelnemer van het Stamnica 
project heeft hier als opmerking bij geschreven: “De glimlach die tevoorschijn komt is echt alle 
moeite waard. Al zal na ons vertrek er niet veel veranderen voor de kinderen. Dit is lastig om te 
bedenken.” Een persoon die aan het Sarajevo project heeft deelgenomen zegt: “Zeker, het zichtbare 
succes is prachtig om te zien, tijdens het kamp en hoewel niet all jongeren er echt door veranderen 
heeft het kamp veel jongeren denk ik wel een erg positieve werking, die zich na het kamp doorzet.”

Algemeen
Op de open vraag ‘Wat vind je van de stichting ‘Wij Helpen Daar’ zijn positieve antwoorden 
gekomen. Wat hierbij naar voren kwam was: een professionele stichting, gemotiveerde mensen, 
nuttig, goed initiatief en knap dat dit wordt geleid door studenten.

 

grafiek 2



Enquêteresultaten over de zomerprojecten 2009 
van stichting Wij Helpen Daar

 
De enquête werd naar 28 mensen verstuurd. In totaal legden 12 mensen deze enquête af.  
 
 1. Ik ben mee geweest met het project:

1 Trogir 25.00% 3
2 Sarajevo 33.33% 4
3 Stamnica 41.67% 5
4 Ik zou mee gaan met project Nis en heb uiteindelijk geen gebruik gemaakt van mijn busticket 0.00% 0
5 Ik zou mee gaan met project Nis en heb uiteindelijk wel gebruik gemaakt van mijn busticket 0.00% 0
 
 
 2. Hoe ben je met de stichting ‘Wij Helpen Daar’ in aanraking gekomen?

2.1 Email 8.33% 1
2.2 Nieuwsbrief van Leidse universiteit 16.67% 2
2.3 Blackboard van je studie 25.00% 3
2.4 Onze website (www.wijhelpendaar.org) 0.00% 0
2.5 Poster 0.00% 0
2.6 Flyer 0.00% 0
2.7 Via vrienden/bekenden 41.67% 5
2.8 Eerder mee geweest 0.00% 0

 
 

Voorlichtsavond
3a. Wat vond je van de voorlichtingsavonden?

1 Heel goed 8.33% 1
2 Goed 75.00% 9
3 Niet goed en niet slecht 0.00% 0
4 Slecht 0.00% 0
5 Heel slecht 0.00% 0
6 N.v.t. (Ik ben niet geweest) 16.67% 2
 
 
 3b. Wat vond je van de hoeveelheid informatie op de voorlichtingsavond over je project?

1 Te weinig 0.00% 0
2 Genoeg 83.33% 10
3 Te veel 0.00% 0
4 N.v.t. (Ik ben niet geweest) 16.67% 2
 
 
3c. Kwam de informatie overeen met de werkelijkheid

1 Ja 83.33% 10
2 Nee 0.00% 0
3 N.v.t. (deelnemers Nis) 0.00% 0
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Sarajevo: 
-“De verhalen die ik heb gehoord gaf een goed beeld. Dit beeld was louter positief.”
 
Stamnica: 
-“Er werd duidelijke info gegeven over alle projecten. Het was alleen toch wel lastig om ahv de info 
op de voorlichtingsavond een bepaalde verwachting te hebben van het tehuis en project, maar dat 
kwam meer en meer tijdens de voorbereiding met de projectgroep.”
-“Deels, ik vond het wel minder schokkend dan ik had gedacht. In ieder geval waren de 
omstandigheden van het tehuis veel beter dan ik had voorgesteld.” 
 

Voorbereiding

4a. Wat vond je van de voorbereiding van het project?

1 Heel goed 16.67% 2
2 Goed 75.00% 9
3 Niet goed en niet slecht 8.33% 1
4 Slecht 0.00% 0
5 Heel slecht 0.00% 0
 
 
4b. Hoeveel tijd was je aan de voorbereiding van het project kwijt (in totaal). 

7.1 0 tot 10 uur 25.00% 3
7.2 11 tot 20 uur 25.00% 3
7.3 21 tot 30 uur 33.33% 4
7.4 31 tot 40 uur 8.33% 1
7.5 41 tot 50 uur 0.00% 0
7.6 > 50 uur 0.00% 0
 
Trogir:
“Voor het aantal weken (8) dat we de tijd hadden voor de voorbereiding was dit ruim voldoende.
 
Sarajevo:
-“Moeilijk om in te schatten. Ik ben veel bezig geweest met de voorbereiding van de workshop”
-“Ik vond het precies goed. Het was goed te combineren met overige taken als studielasten enzo.”
-“Ik ben vlak voor vertrek erbij gekomen en heb alleen aan het einde geholpen. Mijn 2 collega’s 
hebben er duidelijk veel werk en aandacht in de voorbereiding gestopt.”
-“Is goed voor de ‘groepsbounding’.”
 
Stamnica:
-“Tussen de vergaderingen door dacht ik niet meer zo vaak aan het project. Na een vergadering was 
er echter weer volop motivatie om er voor te gaan, bij iedereen volgens mij.”
-“We hadden voor mijn gevoel de themaochtenden beter kunnen werken zodat we ook echt iets 
hadden kunnen doen. Nu kwamen we er eigenlijk terplekke achter dat lang niet alles wat we hadden 
bedacht werkte.”
-“Goed”
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Project

5a. Wat vond je van het project? 

8.1 Heel goed 41.67% 5
8.2 Goed 58.33% 7
8.3 Niet goed en niet slecht 0.00% 0
8.4 Slecht 0.00% 0
8.5 Heel slecht 0.00% 0
8.6 N.v.t. (deelnemers Nis) 0.00% 0

Sarajevo:
-“Ik heb er een goed gevoel aan overgehouden. Ontzettend goede tijd gehad met iedereen daar.”
-“Het project vond ik erg leuk en het was geweldig om te zien dat wij werkelijk een grote bijdrage 
hebben geleverd aan het realiseren en het organiseren van het kamp en uiteindelijke doelstellingen”.
-“Het concept was al goed. Het succes is zelfs zichtbaar en de mensen doen hun best om de 
organisatie ook ieder jaar te verbeteren.”
 
Stamnica:
-“In het begin erg wennen. Op een gegeven moment wen je aan de nieuwe omgeving en geniet je 
van de kleine dingen. Eg leuk om te zien hoe blij de kinderen zijn met bellenblaas of een strandbal.”
-“Het project zat goed in elkaar. De slaapplaatsen waren prima en de groep was gezellig.”
-“Het is goed dat de kinderen aandacht krijgen. Alleen jammer dat we voornamelijk ’s morgens 
bezig waren en er in totaal maar 9 dagen effectief zijn geweest. Hoewel ik ’s middags ook helemaal 
moe was, had ik toch het gevoel dat we misschien meer hadden kunnen doen, vooral wat betreft 
themaochtenden.”
  
 5b. Vond je het project nuttig? 

9.1 Ja 100.00% 12
9.2 Nee 0.00% 0
9.3 N.v.t. (deelnemers Nis) 0.00% 0
 
Trogir: 
-“Ik vond het zeker nuttig, alleen was het wel jammer dat bij ons de spanjaarden er waren, waardoor 
je je wat minder nuttig voelde omdat er zoveel mensen waren. Maar voor de mensen daar is het 
zeker nuttig.”
 
Sarajevo:
-Sowieso nuttig, al is onze bijdrage niet direct zichtbaar en op kleine schaal.”
-“Ik denk dat de doelstellingen in zekere mate zijn behaald. Het was geweldig om de jongeren 
met verschillende etnische groepen te zien samenwerken en plezier te zien maken. Dat hebben wij 
mogelijk gemaakt door financieen en door middel van workshop bij te dragen aan het kamp.”
-“Zeker, het zichtbare succes is prachtig om te zien tijdens het kamp en hoewel niet alle jongeren er 
echt door veranderen heeft het kamp op veel jongeren denk ik wel een erg positieve uitwerking die 
zich na het kamp doorzet.”
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Stamnica:
-“De glimlach die tevoorschijn komt is echt alle moeite waard. Al zal na ons vertrek er niet veel 
veranderen voor de kinderen. Dat is wel lastig om dat te bedenken.”
-“Nuttig, alleen vind ik het wel jammer dat er nu waarschijnlijk niks meer wordt gedaan met wat 
wij daar hebben achtergelaten aan speelgoed/attributen etc. De 2 weken dat wij er waren, hebben 
we de kinderen wel een leuke tijd gegeven, maar dat het nu weer zo is als alle andere dagen vind ik 
jammer. Maar het is niet anders.”
-“Nuttig, maar ik had het gevoel dat de zusters het er lang niet altijd mee eens waren dat wij er 
waren. We gooiden natuurlijk wel hun hele schema overhoop. Misschien had er op de een of andere 
manier meer overleg kunnen zijn met de zusters of de directie over wat we konden doen. Ik weet 
dat de directrice niet zo’n zin had om zich met ons te bemoeien maar toch.” 
 
 5c. Vindt je dat het project volgend jaar weer zou moeten plaats vinden? 

10.1 Ja 100.00% 12
10.2 Nee 0.00% 0
10.3 N.v.t. (deelnemers Nis) 0.00% 0
 
Trogir:
-“Ja, want de mensen kijken er naar uit en het doet hun gewoon zoveel goeds.”
-“Als de directeur van het tehuis dan maar goede afspraken maakt met de Spaanse vrijwilligers, 
want dat was dit jaar helaas mislukt.”
 
Sarajevo:
-“Het resultaat was erg positief.”
-“Zeker, het zichtbare succes is prachtig om te zien tijdens het kamp en hoewel niet alle jongeren er 
echt door veranderen heeft het kamp op veel jongeren denk ik wel een erg positieve uitwerking die 
zich na het kamp doorzet.”
 
Stamnica:
-“Die kinderen verdienen tijd en aandacht, eigenlijk het hele jaar door”. 
-“Ik heb het project ervaren als een hele goede ervaring en goed om meegemaakt te hebben. Ik vind 
dat andere mensen die kans ook moeten krijgen. Aan de reactie van de kinderen te zien, vonden ze 
het ook echt leuk toen wij er waren. Zeker voor herhaling vatbaar dus!”
-“Ja, de aandacht voor de kinderen is gewoon wel hard nodig. Maar misschien is het ook een idee 
om naar andere tehuizen te gaan kijken. Ze zeggen zelf dat ze een van de beste tehuizen zijn, 
misschien dat andere tehuizen onze hulp harder nodig hebben.”  
 
 5d. Wat vond je van de communicatie tussen de projectleiders en deelnemers?

11.1 Heel goed 16.67% 2
11.2 Goed 83.33% 10
11.3 Niet goed en niet slecht 0.00% 0
11.4 Slecht 0.00% 0
11.5 Heel slecht 0.00% 0
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Trogir:
-“Verliep pima.”
 
Sarajevo:
-“Er zijn geen misverstanden ontstaan.”
-“We waren een hechte groep en de projectleiders namen de leiding wanneer nodig, maar we 
konden meestal vooral als vrienden communiceren wat erg prettig was.
 
Stamnica:
-“Alles was goed voorbereid.”
-“Tijdens de voorbereiding kreeg je meestal snel antwoord op een vraag. De eerste week was Saskia 
projectleider en had alles prima onder controle. De tweede week was Peter projectleider. Ik had het 
idee dat hij de touwtjes iets minder in handen had, maar het ging allemaal prima.”
-“We kregen alle relevante informatie altijd op tijd te horen.” 
 
5e. Kwam het project overeen met je verwachtingen? 

12.1 Ja 41.67% 5
12.2 Deels 58.33% 7
12.3 Nee 0.00% 0
12.4 n.v.t. (deelnemers Nis) 0.00% 0
 
Trogir:
-“Super ervaring”
-“Ik wist niet heel goed wat ik kon verwachten.”
 
Sarajevo:
-“Het was moeilijk verwachting te bepalen. Resultaat ver boven verwachtingen.”
-“Ik heb vorig jaar ook deelgenomen aan het project en dit jaar was het zelfs nog veel beter 
georganiseerd dan verwacht.”
-“Vanwege eerdere deelname wist ik wat ik kon verwachten.”
 
Stamnica
-“Blijft lastig voor te stellen hoe het in het ‘echt’ is als je verhalen hoort.”
-“Het is sowieso moeilijk om vantevoren verwachtingen te hebben van het project. Ik had het tehuis 
minder mooi verwacht, maar dat viel alles mee. Wat ik wel wennen vond en niet zo had verwacht, 
was de weinige zusters die er zijn en hoe het er in een huisje aan toe gaat. Kinderen plassen op de 
grond en bezeren elkaar en moeten de hele dag zitten. Dit vond ik in het begin wel moeilijk te zien.
-“Het tehuis was veel beter dan ik had gedacht, vooral schoner. De kinderen kregen wel redelijk te 
eten. Wel veel te eenzijdig maar in ieder geval wel genoeg. Je moet je verwachtingen daar terplekke 
eigenlijk ook bijstellen. Je kunt daar concreet zoveel minder doen dan dat je eigenlijk gehoopt.” 
 
 5f. Wat vond je van de verdeling vrijwilligerswerk versus vrije tijd?
 
13.1 Te veel vrije tijd 8.33% 1
13.2 Goed 83.33% 10
13.3 Te weinig vrije tijd 0.00% 0
13.4 n.v.t. (deelnemers Nis) 0.00% 0
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Trogir:
-“Ik vond eigenlijk dat er meer vrije tijd was dan werk en ik zou egenlijk toh wel wat mee willen 
doel met de mensen, want daar kom je tenslotte voor.”
-“Vergeleken met de andere projecten hadden we bij ons project de meeste vrije tijd, maar dat vond 
ik op zich niet erg. We hebben ook nog wel wat dingen ’s middags gedaan.”

Sarajevo:
-“Het vrijwilligerswerk zag ik niet als ‘last’. Ik had veel plezier in alles wat ik deed, dus zowel mijn 
werk als mijn vrije tijd.”
-“Tijdens het kamp ben ik overdag nog veel druk geweest met de voorbereidingen van de 
workshops, maar daar komen we voor, daar heb ik ook veel plezier in gehad en daar staat veel vrije 
tijd tegenover.”

Stamnica:
-“Wel fijn om ’s middags zelf te mogen kiezen wat je wilde doen. Relaxen of tijd met de goede 
kindjes doorbrengen. Wel jammer dat er verder niet veel in de buurt te doen was.”
-“We hadden sommige middagen misschien nuttiger kunnen besteden door vaker naar Petrovac te 
gaan om even ergens anders te zijn en dingen voor het tehuis te kopen of mee kunnen doen met de 
oudere kinderen in de vrije middagen. Het weekend tussendoor in Belgrado was zeker een welkom 
afwisseling en erg leuk. Het enige jammere waren de bustijden daarheen en terug naar het tehuis, 
maar dat was nou eenmaal niet anders, maar kan misschien een volgende keer beter uitgezocht 
worden.”
-“Eigenlijk hadden we voor de korte periode dat we er waren best veel vrije tijd. Dat komt ook wel 
doordat de kinderen ’s middags sliepen, maar ook doordat we in het weekend nog naar Belgrado 
zijn gegaan (wat ik trouwens wel leuk vond hoor!) Ik weet niet of de tijd anders in te delen was 
geweest, maar nu waren we eigenlijk elke dag al om half twee klaar terwijl we pas om 9 uur 
begonnen en ook nog een half uur pauze namen.”
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 Algemeen

6a. Wat vindt je van de stichting ‘Wij Helpen Daar’ 
-“Een stichting met een goed initiatief! Ik heb het project als erg nuttig voor mijzelf ervaren en ben 
blij dat ‘Wij Helpen Daar’ mij die kans heeft gegeven om met een project mee te gaan. Ik hoop dat 
er nog lang projecten georganiseerd worden en meer mensen mee kunnen maken wat ik ook heb 
meegemaakt. “ 
-“Een stichting die goed werk doet. Ondanks dat het wordt gerund door studenten die niet veel tijd 
hebben, lukt het om vier goede projecten te organiseren.“ 
-“Heel goed, duidelijke focus op een bepaald gebied, projecten die nuttig zijn.” 
-“Heel goed initiatief en leuke projecten. Misschien ook leuk om in andere gebieden projecten te 
doen?” 
-“Een goed initiatief, nuttig en belangrijk. Buiten de goede taken die tijdens het project zelf verricht 
worden creeert het ook meer kennis en bewustwording in (Leiden) de omgeving.” 
-“Ik vind de stichting erg goed. Vooral erg knap dat het volledig wordt geleid door studenten.” 
-“Gemotiveerde mensen, komt professioneel over.” 
-“Goed” 
-“Een goede stichting waar ik achter sta en ik hoop dat deze stichting nog lang blijft bestaan en 
goede dingen blijft verrichten.” 
-“Een super initiatief wat zeker nog lang mag blijven bestaan!” 
-“Een goede stichting. Het is goed dat studenten zulk vrijwilligerswerk mogelijk maken. Wat ik 
ook goed vind, is dat het zo goedkoop is om mee te gaan en dat het project maar twee weken duurt. 
Veel vrijwilligerswerk is meteen meer dan 6 weken. En het is goed dat er, naast alle projecten voor 
Afrikaanse kinderen, ook projecten zijn voor kinderen en volwassenen dichter bij huis.” 
-“Mooi initiatief en complimenten voor de professionalisering die dit jaar is ingezet!” 
 
6b. Wat vindt je van de website www.wijhelpendaar.org?

1 Heel goed 8.33% 1
2 Goed 83.33% 10
3 Niet goed en niet slecht 8.33% 1
4 Slecht 0.00% 0
5 Heel slecht 0.00% 0
 
6c. Ben je bij de taalavond geweest? 

16.1 Ja 33.33% 4
16.2 Nee 66.67% 8

Nee, niet geweest, omdat:
-“Andere bezigheden”
-“Zelf op vakantie”
-“Geen tijd”
-“Vanwege lange reistijd en verhuizen in de week van de taalavond”
-“Ik spreek de taal vloeiend.”
-“Tentamentijd, kort van te voren afgesproken.”

Ja:
-“Leuk ‘lerares’”
-“Super leuk! Alleen heb ik er eigenlijk toch te weinig gebruik van gemaakt in Trogir zelf. 
Misschien omdat er maar 2 van onze groep geweest zijn en we beter hadden kunnen oefenen.”
-“Leuk, maar misschien had ik wel meer willen leren. Misschien een volgende keer een paa 
avonden, zodat je iets meer zinnetjes kunt leren.” 
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 6d. Zou je meer activititeiten georganiseerd willen hebben 
(zoals over de geschiedenis van het gebied)? 

1 Ja 42.86%
2 Nee 57.14%

-“Wellicht een college over autisme bv bij Stamnica”
-“Miscchien iets van communiseren met kinderen zonder taal te gebruiken.”
-“Aangezien ik zelf uit Bosnie kom, weet ik veel meer van het land af. Misschien zou het voor 
andere deelnemers wel fijn zijn geweest als er meer activiteiten georganiseerd zouden worden.”
-“Wel een klein beetje, zo weet je dan toch meer de achtergrond.”
-“Eventueel wel, hoeft niet persé, maar iets over de geschiedenis of over de soort mensen bij wie je 
terecht komt zou ook een idee zijn. 
 
6e. Zou je een project van de stichting ‘Wij Helpen Daar’ aanbevelen aan een vrienden? 

18.1 Ja 100.00%
18.2 Nee 0.00%

-“Heel leuke en leerzame ervaing.”
-“Ik heb het als erg leuk en nuttig ervaren en zou het leuk vinden als vrienden ook eens meegaan 
met een project.”
-“Dat heb ik ook al twee keer gedaan tot nu toe en beide vrienden hebben leuke ervaringen 
opgedaan en genoten van het project.”
-“Het is heel leuk en leerzaam om mee te gaan, goedkoop en je doet iets goeds voor andere 
mensen.” 
 
6f. Zou je aankomende jaren nog eens mee willen met een van de projecten van 
de stichting ‘Wij Helpen Daar’?

1 Ja 83.33%
2 Nee 16.67%
 

enquête 

24



Ruimte voor (overige) opmerkingen:
 
Trogir:  
-“Ik vond het allemaal echt een super ervaring de projectleiders hebben het ook super gedaan en ik 
wil ze daar zeker voor bedanken. Ik zou in de toekomst nog heel graag een keer mee gaan met een 
project dus wil zeker nog in contact blijven met de stichting...!!”

Sarajevo:
-“Misschien zou er een betere regeling voor vervoer kunnen worden bedacht. Er is dit jaar namelijk 
veel misgelopen met de busreizen.”
-“Met betrekking tot vraag 6: geen idee! Ik blijf graag betrokken maar vind het op dit moment 
moeilijk om in de toekomst te kijken... Complimenten voor de nieuwe initiatieven en het harde 
werk van het bestuur!”

Stamnica:  
-“Ik heb het project erg leuk en goed gevonden! Het was goed om te zien hoe het gaat in een 
kindertehuis in een minder ontwikkeld land dan Nederland. Wel vond ik het jammer dat niet 
iedereen even goed meedeed met het groepsgevoel. Vooral de laatste week ging 1 iemand haar eigen 
gang en ging zonder te overleggen naar kinderen die zij leuk vond. Dat vond ik jammer en heb ik 
me af en toe wel een beetje aan geergerd. Misschien dat de projectleider wat actiever had kunnen 
zorgen voor een groepsgevoel (of als tip voor volgend jaar). Natuurlijk moet iedereen doen wat 
hij/zij leuk vind, maar om dat nou zonder overleggen met de rest te doen, vond ik eigenlijk niet zo 
leuk.” 
-“De groep was erg leuk. Ik vond het alleen jammer dat sommigen meer hun eigen weg -gingen, er 
ontstonden zo wat irritaties binnen de groep.” 
-“Hoewel ik wel vrij veel commentaar heb gegeven, vond ik het toch erg leuk om mee te zijn 
geweest. Ik vond het niet erg om na twee weken weer naar huis te gaan, maar toen ik weer thuis was 
en een beetje uitgerust, wilde ik al weer terug :) O, en dit is dus de tweede keer dat ik de enquete 
invul, maar de eerste keer was blijkbaar mislukt.” 
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Financieel verslag
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Financieel verslag

Komend jaar zal het enthousiaste, verse bestuur zich met name richten op vernieuwing met 
betrekking tot de projecten van Stichting ‘Wij helpen daar’. Het project Sarajevo zal, zoals het er 
thans naar uitziet, worden uitgebreid met een uitwisseling van Bosnische en Nederlandse studenten. 
Een door onze stichting georganiseerde week met diverse educatieve workshops en culturele en 
ontspannende activiteiten zal in het kader van deze uitwisseling ten dienste staan aan de vergroting 
van de bewustwording van de diverse deelnemers. Ook biedt deze interactieve week de ideale 
mogelijkheid tot een optimale voorbereiding van de door onze stichting verzorgde workshops op het 
verzoeningskamp zelf. 
Ook het project Nis zal worden uitgebouwd met diverse workshops. Zij zullen met name in het 
teken staan van het eigen maken van sociale vaardigheden, daar deze vaardigheden bij de diverse 
jongeren en kinderen in het tehuis veelal niet tot nauwelijks ontwikkeld zijn.
Daarnaast zal onze aandacht uitgaan naar de opstart van een nieuw project. De mogelijkheden 
zullen worden onderzocht.
Het project Stamnica alsmede het project Trogir zal op dezelfde voet als voorheen worden 
uitgevoerd.

Tot de specifieke doelstellingen behoort aankomend jaar de creatie van een groter maatschappelijk 
draagvlak voor de stichting. Eveneens staat de uitbreiding van de mogelijkheden tot het werven van 
financiële middelen hoog op de agenda. Evaluatie en teamgeest zullen dit bestuursjaar belangrijke 
aandachtspunten zijn.  

Renske Wagenaar - Voorzitter 2010

Vooruitzichten 2010
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Paul Tensen stichting

Leidse Studenten Ekklesia

Madurodam steunfonds

Financieel Administratiekantoor Fast, Leiden

Stichting Wings of Hope Bosnië

Stichting de Pelgrimshoeve

Prins Mauritsschool De Lier

De jeugd van Taborparochie Nieuwegein

Hooglandse kerk Leiden

En alle andere particulieren en bedrijven 
die ons financieel maar ook materieel gesteund hebben. 

Zonder jullie steun was dit nooit gelukt. 
Bedankt!

Het bestuur 2009 van Stichting Wij Helpen Daar 
bedankt dit jaar speciaal:


