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Voorwoord 

Met trots presenteren wij hierbij het jaarverslag 2010-2011 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.  

 

Het bestuur van 2010-2011 kan terugkijken op een succesvol, leerzaam en leuk bestuursjaar. Het was 

succesvol omdat de projecten Sarajevo, Nis, Stamnica en Trogir weer plaats hebben gevonden en er 

zich genoeg enthousiaste vrijwilligers voor deze projecten hebben ingezet. Enkele belangrijke reacties 

van de vrijwilligers kunt u lezen in de conclusie van de enquête. Helaas verliep één van onze projecten 

niet zoals wij die voor ogen hadden, dus zal er het aankomende jaar alles aan worden gedaan om dit 

project weer succesvol te maken. Ook zijn er ideeën om aan andere projecten een andere draai te 

geven, bijvoorbeeld omdat de samenstelling van bewoners in één van de tehuizen waarschijnlijk zal 

veranderen. Stichting ‘Wij Helpen Daar’ is dus altijd in beweging en probeert altijd mee te gaan met 

de tijd. Ook was afgelopen jaar succesvol omdat we verschillende doelen hebben kunnen bereiken. Zo 

zijn bijvoorbeeld zes vrijwilligers zijn naar een dorpje in Servië gereisd, waar Roma in armoede leven. 

We hebben onderzocht of er mogelijkheden zijn om daar een project te verwezenlijken. Of dit project 

verwezenlijkt zal worden, is op het moment nog niet bekend. Ook hebben we de website aangepast, 

wordt deze vaker voorzien van recente informatie en zijn we bezig met een Engelse versie ervan. 

Daarnaast zijn de nieuwsbrief en de sociale media rondom de stichting verbeterd om meer mensen te 

bereiken, maar ook om huidige betrokkenen op de hoogte te houden. Tot slot hebben we stichting 

‘Wij Helpen Daar’ mogen presenteren aan onder andere een Servische minister en een 

beleidsambtenaar van Gezondheid tijdens hun bezoek aan GGZ Nederland.  

Maar, ook zullen we het aankomende bestuur een aantal dingen overdragen, waar wij door 

tijdsgebrek niet aan toe zijn gekomen om ze te realiseren of af te ronden. Zo zal het bestuur nagaan 

of er samenwerking mogelijk is met een aantal andere organisaties en zullen ook zij activiteiten 

organiseren om de naamsbekendheid van stichting Wij Helpen Daar te vergroten. 

Namens het bestuur van 2010-2011 aan een ieder die heeft bijgedragen aan stichting ‘Wij Helpen 

Daar’: hartelijk bedankt! Zonder jullie hadden de projecten in 2011 niet plaats kunnen vinden. We 

hopen ook in de toekomst op jullie betrokkenheid. 

Bestuur 2010-2011 van stichting Wij Helpen Daar 

 Laura de Reus   Voorzitter 

 Marly Lampe  Secretaris 

 Jacqueline Broek  Penningmeester 

 Sandra Hauwert Lid PR 

 Edela Smajlovic Lid Intern/Extern 

 Maaike van Eijk Lid Activiteiten 
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Partners en sponsoren 

Afgelopen jaar zijn er vijf projecten naar voormalig Joegoslavië georganiseerd. Deze projecten, alsook 

de andere activiteiten die het afgelopen jaar georganiseerd zijn, hadden niet kunnen plaatsvinden 

zonder steun. De steun van fondsen, bedrijven, verenigingen, instellingen en particulieren. Graag 

bedanken wij de volgende organisaties en personen: 

 

Financial Administration Service & Technology 

Stichting Mundo Crastino Meliori 

Paul Tensen Stichting 

Stichting Pelgrimshoeve 

Stichting Kindersfonds van Dusseldorp 

Verenigingsgebouw N.K.V 

Gemeente Leiden 

St Josephschool te Pijnacker 

Leidse Studenten Ekklesia 

Stuurgroep Diaconie Leidse Studenten Ekklesia 

 

In het bijzonder willen we Jan-Pieter Goossens van Financial Administration & Technology bedanken 

voor zijn inzet en betrokkenheid romdom de financiën van stichting Wij Helpen Daar. 

Daarnaast willen we ook graag alle familieleden, vrienden, kennissen en anderen bedanken die ons 

door middel van donaties hebben gesteund! 
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Projectverslag Nis         9 t/ m 24 juli 

Van 9 tot en met 24 juli vertrok er wederom een enthousiaste groep studenten naar het tehuis Dusko 

Radovic in Nis, Servië. In het tehuis wonen ongeveer vijftig kinderen in de leeftijdscategorie acht tot 

achttien jaar. Veel van deze kinderen hebben geen ouders die voor ze kunnen zorgen, lijden aan 

psychische stoornissen of zijn licht getraumatiseerd. Een vleugel van het gebouw is gereserveerd voor 

een Blijf-van-mijn-lijf-huis, waar moeders met hun jonge kinderen gevlucht zijn voor huiselijk geweld. 

Ook is er een vleugel bestemd als dagopvang van geestelijk gehandicapte volwassenen. Het tehuis is 

onderbemand, dus krijgen de kinderen niet de aandacht die ze verdienen en nodig hebben. Daarvoor 

waren wij er!  

 

 

Van te voren hadden de vrijwilligers bedacht dat het misschien niet zo makkelijk zou zijn om de 

kinderen te benaderen, maar dat bleek gelukkig enorm mee te vallen! Ze hadden sinds het vorige 

bezoek van stichting Wij Helpen Daar al uitgekeken naar onze komst en ze hadden dus ook een idee 

van wat ze van ons konden verwachten. Door het taalverschil was communiceren soms lastig, maar 

met lichaamstaal kun je ook veel duidelijk maken en konden we toch goed contact maken met de 

kinderen. De eerste dag kwamen de meeste kinderen al nieuwsgierig bij ons kijken wat we te bieden 

hadden en de volgende dag deed al bijna iedereen enthousiast mee met onze activiteiten.  

 

In twee weken hebben we met negen meiden geprobeerd de kinderen een geweldige tijd te 

bezorgen. Dit hebben we onder andere gedaan door uitstapjes te organiseren, leuke activiteiten met 

de kinderen te doen en vooral door heel veel te knuffelen. Zo zijn bijvoorbeeld naar het zwembad 

geweest, hebben we in de fonteinen van een spa gezwommen en hebben in de achtbaan gezeten van 

de kermis. Om uit de vertrouwde omgeving te zijn vinden de kinderen ontzettend leuk maar soms ook 

spannend! In en om het tehuis hebben we veel waterspelletjes gedaan vanwege de hitte, hebben we 

geknutseld, geschminkt en basketbal gespeeld. Een groot succes was ook de Hollandse middag, 

waarbij de kinderen zich met veel toewijding op het koekhappen en klossen lopen stortten en er een 

heus sjoeltoernooi ontstond. Eenmaal terug in Nederland hoorden we dat de sjoelbak, die we 32 uur 

vanuit Nederland in de bus hadden meegenomen, nog regelmatig uit de kast wordt getrokken.  
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We wilden graag iets tastbaars achterlaten, zodat we ook in praktisch opzicht iets aan het tehuis 

zouden bijdragen. We hebben daarom boodschappen voor ongeveer twee maanden voor de kinderen 

van het tehuis gekocht. Ook hebben we voor de dagopvang, waar het overdag met temperaturen tot 

dertig graden bloedheet kon worden, airconditioning aangeschaft. Ten slotte hebben we twee fietsen 

gekocht, zodat de kinderen zelfstandig de buurt konden verkennen en makkelijker met vriendjes in de 

buurt contact konden houden.  

Vanuit het tehuis werd er weinig met de kinderen ondernomen. 

Wij hadden het geluk dat er een begeleidster was die goed Engels 

sprak en zo begaan was met de kinderen, dat ze heel wat vrije 

uren inleverde om ons met de activiteiten te helpen. Het was 

pijnlijk om te zien dat de andere begeleiders zo afstandelijk met 

de kinderen om gingen. Zoals in het vorige jaarverslag al staat 

aangegeven: aandacht geven blijft het belangrijkste waar wij als 

groep vrijwilligers voor komen. Dat wij ze twee weken kunnen 

laten voelen dat zij ook aandacht en liefde verdienen, betekent 

ongelofelijk veel voor deze kinderen. Dit was te zien en voelen tijdens het afscheidsfeestje waarbij 

zowel de kinderen als de vrijwilliger een traantje hebben laten lopen. Hopelijk krijgen de kinderen 

weer zelfvertrouwen en leveren wij een bijdrage  om de kinderen een open en optimistische manier in 

het leven te kunnen staan. Voor dat beetje optimisme kun jij met Wij Helpen Daar zorgen! 

 

Deelnemers Nis 2011: Jasmin Schous (projectleider), Marly Lampe (projectleider), Olga Kluft, Floor 

Jeurink, Anne van Leeuwen, Jorien van Leeuwen, Aimee Bosma, Rianne Kleve en Angel Roseval.
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Projectverslag Sarajevo          15 t/ m 26 juli 

Het verzoeningskamp in Bosnië-Herzegovina is in de zomer van 2011 voor het eerst op de Olympische 

berg Igman gehouden. Afgelopen jaren vond het kamp op Bjelasnica plaats. Igman is een 

symbolische plaats, daar waar in 1984 heel Voormalig Joegoslavië zich als één man achter hun 

Olympische helden schaarde, organiseert in 2011 Wij Helpen Daar 

in samenwerking met de Bosnische organisatie Progres het 

‘Reconciliation Camp’. Iets wat niemand zich hadden kunnen 

voorstellen in 1984. 

Igman ligt op ruim een uur rijden met de bus vanaf Sarajevo. De 

restanten van de skischans zijn nog zichtbaar, evenals de restanten van de tribunes en het eens zo 

luxe hotel. Dit beeld heeft op iedereen veel indruk gemaakt. Ook al doen wij er alles aan om tijdens 

het kamp de oorlog zo min mogelijk te laten leven, de tekenen van de oorlog zijn tot op de dag van 

vandaag nog zichtbaar. 

Het kamp bestond in 2011 uit circa 110 jongeren uit verschillende steden en omliggende dorpen in 

Bosnië-Herzegovina. Iedere groep heeft een eigen projectleider die de jongeren coördineert en 

Progres helpt in de organisatie van het kamp. De jongeren hebben verschillende etnische identiteiten 

op basis van het geloof (islamieten, katholieken en Oosters-orthodoxe). De leeftijdscategorie is 18 t/m 

30 jaar. Over het algemeen beginnen de jongeren aan een studie, zijn ze aan het studeren of hebben 

ze een opleiding afgerond. Het opleidingsniveau ligt veelal hoog. Het kamp is voor hun een week van 

bezinning en ontspanning; oude bekenden komen elkaar tegen en nieuwe vriendschappen geboren. 

Activiteiten 

Progres had in 2011 dezelfde uitstapjes op het programma als in 2010. Er is onder andere een 

dagbezoek gebracht aan Sarajevo, vuil geraapt op Jahorina (een ander bergebied rondom Sarajevo en 

deden de jongeren enthousiast mee aan een canyontocht. Naast de verschillende uitstapjes, zijn er 

tijdens het kamp ook diverse workshops georganiseerd. Progres organiseerde iedere dag vijf 

workshops. Ook is er overdag een forum waar de jongeren kunnen discussiëren over verschillende 

politieke onderwerpen.  

Afgelopen zomer hebben wij als Wij Helpen Daar-groep tien workshops 

gegeven. Iedere dag gaven twee duo’s ieder een workshop. De thema’s 

liepen erg uiteen. WHD had workshops waarin vooral de onderlinge 

communicatie en de samenwerking van belang waren. Dit uitte zich 

bijvoorbeeld in de workshops Theater en Yoga. Beide workshops bleken 

erg aan te slaan bij de Bosnische jongeren. 

 Creativiteit vonden we ook heel belangrijk, dat brachten wij onder in de 

workshops Beeldend en Shirtpainting. In de workshop Schrijven confronteerden we de jongeren met 
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hun eigen identiteit. Wie zijn ze precies en waarom zijn ze dat? Vertier en plezier brachten we in de 

vorm van Dansen, Levend Stratego en Speeddaten, maar ook Sport en Zingen. Welke deelnemer 

meedoet aan welke workshop is van te voren bepaald. Over het algemeen staan de deelnemers open 

voor de workshops en doen zij erg enthousiast en actief mee.  

Het belang van het kamp 

Voor Progres staat het kamp niet in het teken van de politiek in Bosnië-Herzegovina. De deelnemers 

vullen aan het begin en aan het einde van het kamp een enquête in over hun houding ten opzichte 

van de andere etnische identiteiten. 

Progres hoop hiermee de verandering te 

kunnen peilen onder de deelnemers. 

Deze verandering tracht Progres te 

brengen door het afbakenen van de 

muren en het opbouwen van de sociale 

interactie en in mindere mate bepaald 

door het politieke aspect. Hier wordt 

wellicht iets te weinig aandacht aan besteed. De vraag is echter of de jongeren dit ook zo zien of dat 

ze de politiek juist een weekje willen ontlopen? 

Het verzoeningskamp is duidelijk van groot belang voor de jongeren. Zij komen hier in contact met 

leeftijdsgenoten van verschillende achtergronden. Dit contact tussen de verschillende volkeren in 

Bosnië-Herzegovina lijkt, helaas, meer in te krimpen. Het lijkt of zij zich steeds meer terugtrekken.  

De jongeren op het kamp laten zien dat dit niet hoeft en sterker nog, dat het zelfs niet kán. Zij 

moeten samen aan een toekomst werken, want alleen zo kan het land de oorlog achter zich laten. Op 

het kamp lijkt het er allemaal niet toe te doen, want hier worden vriendschappen geboren en 

onderhouden. De deelnemers genieten en het constante gelach is hier een overduidelijk teken van. 

 

Deelnemers Sarajevo 2011: Mersiha Cuk (projectleider), Edela Smajlovic (projectleider), Charelle 

van der Hoek, Berna Korkut, Eli Ahlers, Maria Collette, Ginou Breukers, Michelle Verhoeven, Elisah 

Toebak en Anne Kunst. 
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Projectverslag Trogir 2011                             22 juli  t/m 07 augustus  

Afgelopen zomer hebben acht studenten zich gedurende twee weken ingezet voor de bewoners van 

tehuis ‘Dom Staraca’ te Trogir, Kroatië. Dit is het langstlopende project van stichting Wij Helpen Daar; 

al sinds 1994 gaat hier elke zomer een delegatie heen.  In het tehuis wonen zo’n 110 volwassenen, 

waarvan de meesten aan een psychische stoornis lijden. Er zijn echter gezonde bejaarden, die daar 

door hun familie gebracht zijn. Wat alle bewoners gemeen hebben is dat ze sterk behoefte hebben 

aan aandacht en liefde, die ze niet voldoende krijgen van het personeel van het tehuis.  

Dankzij de verbeteringen die de afgelopen jaren in het tehuis zijn doorgevoerd, ziet het tehuis er goed 

uit. Tijdens ons verblijf dit jaar werd er nieuw sanitair ingebouwd achter de eetzaal. De directeur 

vertelde ons dat hij ook graag twee kleine zelfstandige woningen wil laten bouwen voor de meer 

zelfstandige bewoners zoals bijvoorbeeld de dove Mara. Deze wil hij plaatsen op het terrein waar nu 

het hondenhok staat. Hij leek nog geen heel concrete plannen te hebben, maar was nog op zoek naar 

financiering en bouwpartners.  

Onze taak was het aanbieden van dagactiviteiten aan de bewoners. Elke ochtend waren wij van 9 tot 

13 uur in het tehuis aanwezig. Doorgaans liepen we eerst, na het ontbijt, een rondje om de bewoners 

te begroeten. Meestal voerden we op een ochtend twee activiteiten uit. 

Daarnaast gingen enkele van ons regelmatig (meestal om de dag) met 

een aantal bewoners van de stad om koffie te drinken en een ijsje te 

eten. Helaas hebben we niet gezwommen met de bewoners dit jaar, 

vanwege het geringe animo en de soms niet meewerkende 

weersomstandigheden. Een greep uit de activiteiten die we met de 

bewoners ondernomen hebben: cakejes versieren, sieraden maken, 

balspellen, doosjes versieren, fotolijstjes versieren, bingo en een 

beautydag. Ook zijn we een keer met een aantal bewoners en zusters 

naar een groot winkelcentrum geweest. Voor de bewoners was dit een 

bijzonder uitje; het doet hen duidelijk goed als ze eens buiten hun eigen 

kleine wereldje komen.  

De activiteiten waren niet altijd een succes; soms sloeg iets 

gewoon niet aan bij de bewoners en dat betekende dat we 

wat moesten improviseren. Balspellen doen met de bewoners 

is een goede manier om hen in beweging te krijgen maar 

ook om meer contact met hen te krijgen. We namen elke 

dag onze Kroatische woordenboekjes mee en probeerden 

aan de hand daarvan kleine conversaties met de bewoners te 
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voeren. Dit lukte best aardig en zorgde ervoor dat de bewoners ons soms hele verhalen vertelden, die 

we helaas niet altijd konden volgen. Met behulp van de redelijk goed Engelssprekende Vesna kwamen 

we er vaak gelukkig wel achter wat de betreffende bewoner bedoelde. 

Op de laatste ochtend hadden we een  driekoppig lokaal bandje uitgenodigd. Dit was een groot 

succes: vrijwel alle bewoners waren 

aanwezig in de grote zaal, en dankzij de 

muziek waren veel bewoners binnen de 

kortste keren aan het dansen. De muziek 

maakte duidelijk veel los bij de bewoners; 

het was prachtig om ze te zien opleven en 

te zien stralen.  

Ook veel zusters deden mee; we konden dit jaar, meer dan vorig jaar, zeker op hun medewerking 

rekenen. Vooral aan Yasmin en Nela hebben we veel gehad. Ook de samenwerking met de directeur 

verliep goed. Het uitnodigen van een bandje is wat ons betreft zeker voor herhaling vatbaar; we 

overwegen om hen met de Kerst nog een keer uit te nodigen.  

We hebben ook enkele dingen gekocht ten bate van de bewoners. Aan de zusters hebben we een 

digitale camera gegeven om foto’s van de bewoners te maken. Dat vinden ze namelijk prachtig. Aan 

vijf wat meer belezen bewoners hebben we een boek gegeven. Hier waren ze ontzettend blij mee; de 

bewoners hebben weinig persoonlijke bezittingen en zo’n gift betekent veel voor ze. Misschien kunnen 

er volgend jaar nog meer boeken uitgedeeld worden. 

Wij kijken met plezier terug op dit project en kunnen concluderen dat het ook dit jaar weer de moeite 

waard was om in deze mensen te investeren. Uit het feit dat sommige bewoners nog details van 

vorige jaren kunnen vertellen, kunnen we wel opmaken dat ons bezoek hen goed doet en daarom 

zeker waardevol is.  

 

Deelnemers Trogir 2011: Rebecca Minnaar (projectleider), Janneke Klop (projectleider), Celia 

Heuvelman, Katya Uchanova, Laura de Baar, Jantine Brussee, Coosje Zwarts, Iris de Boer.  
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Projectverslag Stamnica     30 juli t/ m 14 augustus 

Na weken vol inspanning om geld en speelgoed in te zamelen, is het dan eindelijk zo ver! 

Met een behoorlijk bedrag aan ingezamelde donaties (met dank aan benefietoptreden en 

benefietfeesten) en een grote berg speelgoed die 

we ingezameld hebben bij Bart Smit vertrekken we 

met tien vrijwilligers richting Servië. 

Het avontuur komt steeds dichterbij wanneer alle 

andere passagiers in de bus naar Belgrado Serviërs 

blijken te zijn. Al snel horen we niks anders meer dan Servisch (de buschauffeur roept om in het 

Servisch, en de films die worden gedraaid zijn voornamelijk Servisch gesproken). Na een reis van 24 

uur komen we aan in Belgrado. Hier houden we een toeristisch dagje en bereiden we ons voor op het 

avontuur dat komen gaat. 

         

De volgende ochtend vertrekken we naar Petrovac. Hier komen we er achter dat de bus van Petrovac 

naar Stamnica de komende uren niet zal rijden. Gelukkig zijn een paar Servische medereizigers bereid 

om ons te helpen met vertalen bij de plaatselijk taxi chauffeurs. Ondanks dat wij amper met deze 

heren kunnen communiceren, zijn zij voor de rest van ons verblijf onze trouwe chauffeurs die ons 

tussen Petrovac en Stamnica vervoeren. 

 

Stamnica is een klein dorpje, wat niet veel meer is dan een doodlopende weg de bergen in, met hier 

en daar een huisje en een buurtsupermarkt die tegelijkertijd ook de lokale kroeg blijkt te zijn. In 

Stamnica worden we verwelkomt door Dr. Nikola Sumenkovic van het tehuis. In dit tehuis wonen 

honderden kinderen en volwassenen met een geestelijke of meervoudige beperking uit heel voormalig 

Joegoslavië. We worden meteen al opgewacht door een man met een spijkerbroek tot zijn oksels 

opgetrokken en een overhemd waarin we hem de komende week nog zullen zien rondlopen. 

Brabbelend in het Servisch verteld hij ons verhalen over ‘autobussen’ en knuffelt hij ons herhaaldelijk. 

En echt warm en enthousiast welkom! Tijdens onze rondleiding door het tehuis wijzen de kinderen 

ons op de foto’s van de vrijwilligers van Wij Helpen Daar van voorgaande jaren. De kinderen wisten 

dus wat wij kwamen doen namelijk; de kinderen een onvergetelijke tijd bezorgen! 

 

De volgende dag beginnen we met de activiteiten die we in Nederland al grotendeels hebben 

voorbereid. Elke dag vertrekken we beladen met speelgoed (bellenblaas, handpopjes, eigenlijk alles 

wat niet opgegeten kan worden) naar de verschillende groepen. We proberen de activiteiten zoveel 

mogelijk aan te passen op de niveaus van de kinderen. Om deze reden delen we groep vrijwilligers 
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soms op. Zo hebben we een keer met een groep kinderen geknutseld. Tegelijkertijd hebben een 

aantal andere vrijwilligers met de kinderen van een lager niveau gesnoezeld (de zintuigen worden 

geprikkeld door deze met behulp van verschillende materialen te stimuleren). Daarnaast bezoeken een 

aantal vrijwilliger de bewoner van de bovenste verdieping van het tehuis, die het grootste gedeelte 

van de tijd in bed doorbrengen. Met hen hebben we ook gesnoezeld. Deze bewoners worden zeer 

weinig uit bed gehaald en krijgen weinig aandacht wat ten koste gaat van hun ontwikkeling.  

 

Dit snoezel-kleed hebben we gemaakt van verschillende 

stoffen. De kinderen kunnen hier even tot zichzelf komen, en 

door het voelen van de verschillende materialen stimuleer je 

de zintuigen wat een rustgevend effect kan hebben. 

 
 

Per groep, bestaande uit ongeveer twintig kinderen, is er één zuster die zorg draagt voor hen. Dat wil 

zeggen dat zij ze om de paar uur de kinderen verschoond en helpt met het geven van eten. Verder 

worden de kinderen grotendeels aan hun lot overgelaten. Verwaarloosd en in zichzelf gekeerd zitten 

de meeste kinderen de hele dag op een bankje of in een hoekje van de kamer te wiegen. Het is mooi 

om juist deze mensen die zo weinig hebben en waar bijna niet naar wordt omgekeken, de aandacht te 

geven die zij eigenlijk verdienen.  Maar tegelijkertijd snijdt het door je ziel als je ziet in wat voor 

omstandigheden deze mensen leven. 

 

Toch maakt dit het werk ook juist zo waardevol. Het feit dat je kinderen even kind kunt laten zijn door 

‘papagaaitje leef je nog’ met ze te spelen. Dit terwijl hij hiervoor nog in zichzelf gekeerd in een hoekje 

zat. Of dat je een dikke knuffel krijgt wanneer je een kinderliedje zingt. Keer op keer maken juist die 

kleine wondertjes dit werk zo bijzonder en zo waardevol. Daarnaast zie je hoe blij jouw komst de 

bewoners maakt! Je wordt opgewacht wanneer je richting het ontbijt vertrekt door een lieve verlegen 

man met een lieve glimlach en bij terugkomst op het terrein wordt je om de nek gevlogen en 

geknuffeld. Hoe zeer je de zware omstandigheden soms lastig kunt verdragen, zijn we met pijn in ons 

hart weggegaan bij de mensen die in een korte tijd toch erg waardevol voor ons geworden zijn.  

 

Deelnemers Stamnica 2011: Maaike van Eijk (projectleider), Berit Brouwer (projectleider), Mariska 

Terwel, Nazira Hammoud, Charmaine Bogte, Isabelle Ree, Bianca Coppens, Mariёtte Roest, Hubert 

van Stee en Pieter Marcus. 
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Projectverslag Veliko Gradiste     15 t/m 19 augustus 

Dit jaar zijn is een groep van zes vrijwilligers van Wij Helpen Daar afgereisd naar Veliko Gradiste 

(Servië), een stadje gelegen aan de Donau. Door een bezoek van een oud-bestuurslid in 2010 kennen 

we deze plek en dit jaar wilden we onderzoeken of dit project mogelijk een nieuw project kan worden 

van stichting Wij Helpen Daar. Hierbij hebben we gelet op de doelgroep, de aansluiting van Wij 

Helpen Daar met de doelgroep en de mogelijke activiteiten van die de vrijwilligers kunnen doen. 

Daarnaast hebben we ook gekeken of de omgeving van Veliko Gradiste geschikt is om met vrijwilligers 

te bezoeken. 

Behalve genoten te hebben van de prachtige omgeving en het fantastische 

weer, hebben we flink de handen uit de mouwen gestoken! 

We hebben ons gericht op een bevolkingsgroep die in Servië zeker niet 

overal geliefd is, namelijk: de Roma’s (Zigeuners). In Veliko Gradiste 

bevindt zich een Roma-dorpje bestaande uit ongeveer 30 huizen. 

In deze huizen (die vaak meer weg hebben van een krot) leven grote 

gezinnen met soms wel zeven kinderen. De voorzieningen die voor ons 

vanzelfsprekend lijken, zoals een badkamer en een toilet, blijken bij deze gezinnen maar al te vaak te 

ontbreken. Daarnaast hebben de kinderen in de zomervakantie erg weinig te doen. Behalve het 

gebrek aan geld, is er ook een groot gebrek aan aandacht voor de kinderen. De kinderen komen uit 

grote gezinnen met weinig geld en zijn erg op zichzelf aangewezen. 

De bedoeling van het project wat wij hier opgezet hebben, is dat deze 

kinderen twee weken lang de tijd van hun leven krijgen. Dat ze de 

mogelijkheid krijgen om activiteiten te ondernemen in de vakantie en twee 

weken lang de aandacht krijgen die ze verdienen waardoor ze hun zorgen 

hopelijk even kunnen vergeten. De kinderen en de ouders waren meer dan 

blij met onze komst en kijken al erg uit naar volgend jaar, waarin we dit 

project hopelijk een succes kunnen laten worden! 

Deelnemers Veliko Gradiste 2011: Maaike van Eijk (projectleider), Saskia Kruijdenberg, Hanneke 

van Paassen, Annet Bruil, Dympna van Iersel en Nina Winkelhuizen. 
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Overige activiteiten 

Zoals in het voorwoord staat, hebben we buiten de projecten om ook nog andere activiteiten 

georganiseerd. Vorig jaar is er gewerkt aan de samenwerking met andere organisaties en de 

naamsbekendheid. Aangezien dit grote doelen zijn voor een kleine stichting als Wij Helpen Daar, 

hebben we wat betreft deze doelen weer stappen vooruit gemaakt door middel van een aantal 

activiteiten, welke hieronder staan beschreven. 

Wij Helpen Daar nu ook op Facebook! 

Stichting Wij Helpen Daar wil met de tijd mee gaan en heeft daarom sinds dit jaar een 

Facebookaccount. Op deze manier houden we Facebookvrienden van de stichting snel en gemakkelijk 

op de hoogte over de ontwikkelingen rondom onze stichting. Daarnaast proberen we via dit medium 

ook vrijwilligers te vinden voor onze projecten. 

Nieuwsbrief Wij Helpen Daar 

Vorig jaar is het bestuur begonnen met het versturen van een nieuwsbrief maar door drukte is er 

slechts één nieuwsbrief verstuurd. Dit jaar hebben we elk kwartaal een nieuwsbrief verstuurd naar 

zeker 250 contacten. 

Voorlichtingsavonden 

Ook dit jaar vonden er weer voorlichtingsavonden plaats. Op de voorlichtingsavonden presenteren 

ervaren projectleiding de verschillende projecten zich voor geïnteresseerden. De geïnteresseerden zijn 

bereikt door alle contacten via een e-mail uit te nodigen voor de voorlichtingsavonden, door een 

bericht te plaatsen op Facebook, en door eerstejaarsstudenten Psychologie te informeren voor  

aanvang van colleges. Ook hebben we oproepen verspreid op vele hoge scholen en universiteiten en 

tot slot is mond-tot-mondreclame ook een goede bron om geïnteresseerde studenten op de hoogte te 

brengen van de voorlichtingsavonden. Door deze promotie hebben dit jaar in februari drie succesvolle 

voorlichtingsavonden plaatsgevonden! Na deze voorlichtingsavonden waren er voldoende enthousiaste 

vrijwilligers voor de projecten in de zomer. Hierdoor konden de voorbereidingen voor de projecten op 

tijd beginnen. 

Jaarmarkt Sint Josephschool 

Elk jaar wordt er op de Sint Josephschool in Pijnacker een jaarmarkt gehouden voor een goed doel. 

Net als vorig jaar, ging ook dit jaar de opbrengst van de jaarmarkt weer naar de stichting Wij Helpen 

Daar. 

Taalavonden 

Ook dit jaar zijn er weer Servo-Kroatische taallessen georganiseerd. Dankzij het enthousiasme van de 

docente zijn de drie taalavonden dit jaar weer een succes geworden. Tijdens de taalavonden leren de 

vrijwilligers basisgrammatica en simpele zinnen die goed van pas kunnen komen tijdens de projecten.  
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Collecteweek 

De laatste week van juni heeft er weer een 

collecteweek plaatsgevonden. Vrijwilligers, oud-

vrijwilligers en bestuurleden hebben gecollecteerd in 

Leiden voor Wij Helpen Daar. Door de donateurs te 

informeren over het werk van Wij Helpen Daar is er 

aan de naamsbekendheid gewerkt. Leuk was het om 

te horen dat een aantal studenten/docenten bekend 

zijn met Wij Helpen Daar.  

Bevrijdingsmarkt Den Haag 

Dit jaar presenteerde Wij Helpen Daar zich op de Bevrijdingsmarkt in Den Haag. Omdat deze markt 

door veel kinderen wordt bezocht, bood stichting Wij Helpen Daar kinderen de mogelijk om 

geschminkt te worden. Hierdoor kon er met de familie een gesprek over de stichting gevoerd worden.  

El Cid 

De El Cid is de Leidse introductieweek voor studenten in Leiden. Een onderdeel van de El Cid is de 

informatiemarkt, waar studie-, sport- en studentenverenigingen, maar ook andere organisaties als het 

Rode Kruis zich presenteren. Ook dit jaar waren wij onderdeel van deze informatiemarkt en hebben 

we weer een aantal studenten enthousiast gemaakt voor stichting Wij Helpen Daar. 

Presentatie voor Servische minister 

Via een contact van de ouders van één van de bestuursleden, werkzaam bij GGZ Nederland en 

werkzaam in Servië, kreeg het bestuur van stichting Wij Helpen Daar de mogelijkheid om zichzelf te 

presenteren aan onder andere een minister en een beleidsambtenaar van het Servische ministerie van 

Gezondheid tijdens hun bezoek aan Nederland. De presentatie werd positief in ontvangst genomen.  

Joegoslavië-tribunaal 

Dit jaar is een kleine groep vrijwilligers heeft een bezoek gebracht aan het Joegoslavië-tribunaal in 

Den Haag. Dit is een internationaal hof voor het vervolgen van personen die worden verdacht van het 

schenden van het internationaal humanitair recht, gepleegd op het grondgebied van voormalig 

Joegoslavië. Hier kregen de vrijwilligers informatie over het Joegoslavië-tribunaal en woonden zij een 

deel van een rechtszitting bij. 

Benefietfeest  

Maaike van Eijk (lid Activiteiten 2011) heeft dit jaar een benefietfeest voor stichting Wij Helpen Daar 

georganiseerd in Den Haag. Hiervoor hebben een aantal vrijwilligers zich ingezet om deze avond tot 

een succes te kunnen brengen.  
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Contact iDOE en de vrijwilligersmarkt van iDOE 

Dit jaar is er contact gelegd met iDOE (het 

contactpunt voor vrijwilligerswerk) in Leiden. Door de 

gesprekken met de medewerkers van iDOE mogen wij 

vacatures plaatsen op hun website en bieden zij 

trainingen aan waar wij gebruik van kunnen maken. In 

de zomer was er in de Hooglandse kerk in Leiden een 

vrijwilligersmarkt georganiseerd door iDOE, waar 

verschillende vrijwilligersorganisaties zich 

presenteerden. Voor het eerst presenteerde stichting Wij Helpen Daar zich ook op deze markt.  

Vertaling website in het Engels 

Momenteel wordt er hard gewerkt om de nieuwe website van stichting Wij Helpen Daar te vertalen in 

het Engels. Met de Engelse vertaling van de site kunnen ook buitenlandse bezoekers terecht op onze 

website.  

Radio Apeldoorn 

Met een live-interview in de radio-uitzending van radio Apeldoorn (30-07-2011) heeft de stichting zich 

onder de aandacht gebracht op de radio. Het project Stamnica stond specifiek centraal in dit interview 

van ongeveer 5 a 10 minuten. 

Artikel in het Witte Weekblad 

Eind augustus heeft het Leidse Witte Weekblad een artikel gepubliceerd over de stichting. Dit artikel 

was een beschrijving van de projecten waar ook aandacht besteed werd aan Veliko Gradiste, het 

project wat afgelopen jaar voor het eerst heeft plaatsgevonden. 

Artikel in de Hooglandse Nieuwe 

In het novembernummer van het informatieblad voor alle geïnteresseerden rondom de Hooglandse 

Vieringen van de Leidse Studenten Ekklesia staat een artikel over de stichting Wij Helpen Daar. Dit 

artikel staat in het teken van de projecten die afgelopen zomer hebben plaatsgevonden 

Opbrengst collecte in Hooglandse Kerk 

Dankzij Stuurgroep Diaconie Leidse Studenten Ekklesia is de opbrengst van de collecte na afloop van 

een kerkdienst in september in de Hooglandse Kerk naar stichting Wij Helpen Daar gegaan. Onder 

leiding van studentenpastor Rob de Waarde stond het tijdens de viering ‘Tolerantie en Intolerantie’ 

centraal. Tijdens de viering heeft hij ook een gedeelte van een interview met twee vrijwilligers van 

Sarajevo besproken.   
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Site Stichting SINN 

Stichting SINN, Serbian Information Network in the Netherlands, heeft een interview met de 

ervaringen van een vrijwilliger van het project Nis op hun site geplaatst. Daarnaast zijn we nog in 

gesprek met Stichting Sinn over een eventuele samenwerking. 
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Enquête projectdeelnemers 

Nadat alle deelnemers van de verschillende projecten van Stichting Wij Helpen Daar weer terug in 

Nederland waren, hebben we alle deelnemers een enquête gestuurd die zij anoniem konden 

beantwoorden. Op deze manier wil het bestuur evalueren hoe de deelnemers de projecten hebben 

ervaren en wat hun mening is over Stichting Wij Helpen Daar. De resultaten van de enquête zijn 

meegenomen in de projectevaluaties, waarbij het bestuur en de projectleiders van het desbetreffende 

project aanwezig zijn. Door de projectevaluatie en de resultaten van de enquête proberen we elk jaar 

onze projecten te verbeteren.  

Dit jaar zijn er in totaal 37 studenten mee geweest met de projecten van Stichting Wij Helpen Daar. 

De projecten Stamnica en Sarajevo werden beide bezocht door tien studenten bezocht. Nis werd door 

negen studenten bezocht en Trogir door acht studenten. De enquête is naar alle 37 deelnemers 

gestuurd. Na enkele herinneringen hebben 24 deelnemers de enquête ingevuld. De enquête is 

ingevuld door: 

• Acht deelnemers van Sarajevo 

• Zes deelnemers van Nis 

• Vijf deelnemers van Trogir en 

• Vijf deelnemers van Stamnica. 

Het project Veliko Gradiste is niet in de enquête opgenomen omdat dit niet een van de bekende 

projecten van stichting Wij Helpen Daar is. De deelnemers van Veliko Gradiste hebben onderzocht of 

dit een mogelijk nieuw project van stichting Wij Helpen Daar kan worden. Hierdoor is het project apart 

geëvalueerd.  

Hieronder zullen de resultaten van de enquête worden weergeven. 

Hoe zijn de deelnemers met Stichting Wij Helpen Daar in aanraking gekomen? 

Het grootste gedeelte van deelnemers, namelijk 33%, is met Stichting Wij Helpen Daar in aanraking 

gekomen door vrienden/ bekenden.  

Ik ben eerder meegeweest

Via de website

(www.wijhelpendaar.org)

Via vrienden/ bekenden

Via een universitaire nieuwsbrief

Via blackboard van mijn studie

Anders
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De deelnemers die op deze vraag geantwoord hebben met ‘Anders’ geven aan dat zij Stichting Wij 

Helpen Daar hebben gevonden via de website van een studentenvereniging.  

Voorlichtingsavonden 

Van de deelnemers die de voorlichtingsavonden bezocht hebben, vind 95% dat de hoeveelheid 

informatie tijdens de voorlichtingsavonden goed was. Enkele terugkomende reacties van de 

deelnemers: ‘laagdrempelig, duidelijke uitleg van de projecten en wat er van je verwacht wordt, 

openhartig en gezellig’. De andere 5%, welke gelijk staat aan één persoon, vond dat er te weinig 

informatie is gegeven. Deze persoon geeft aan dat het haar/hem niet duidelijk was dat er geld 

ingezameld moest worden terwijl dit tijdens de voorlichtingsavonden wel is verteld. Daarnaast zijn er 

ook een vijftal vrijwilligers die de voorlichtingsavonden niet hebben bezocht, maar wel mee zijn 

geweest naar een van de projecten.  

Meer dan de helft van de deelnemers, namelijk 67%, geven in de enquête aan dat de informatie van 

de voorlichtingsavonden overeenkomst met wat ze in werkelijkheid tijdens het project hebben gezien. 

De andere 33% van de deelnemers vind dat de informatie van de voorlichtingsavond een beetje 

overeenkomst met het werkelijke project. Bij Nis geven deelnemers aan dat we ook op jonge kinderen 

hadden gerekend maar er voornamelijk jongeren in het tehuis zaten. Bij het project Sarajevo hadden 

de vrijwilligers de rol van Stichting Wij Helpen Daar op het verzoeningskamp groter verwacht.  

Taalavonden  

Er zijn dit jaar 3 Servo-Kroatische taalavonden georganiseerd. Van de deelnemers die de enquête 

hebben ingevuld is 67% naar de taalavonden geweest. De reacties van deze deelnemers zijn erg 

positief zoals ‘een leuke enthousiaste docente’ en ‘goed om de taal al een paar keer te horen en om 

wat praktische woorden te kunnen zeggen’.  De deelnemers die de taalavonden niet hebben bezocht 

gaven als veelvoorkomende reden ‘te weinig tijd door studie of een te lange reistijd’. Een verbeterpunt 

voor aankomend jaar is dat ook de Bosnische taal aan bod zal moeten komen voor de deelnemers van 

Sarajevo.  

De voorbereidingen voor het project 

Ter voorbereiding aan de projecten zijn er bijeenkomsten. Tijdens deze bijeenkomsten leren de 

deelnemers elkaar kennen, maken ze een activiteitenprogramma, worden de voorbereidingen van de 

activiteiten besproken en zorgen de  vrijwilligers er voor dat er geld wordt ingezameld voor het 

project. De geldinzamelingsacties heeft iedere projectgroep op zijn eigen manier aan gepakt. Om geld 

in te zamelen zijn er verschillende activiteiten georganiseerd zoals een benefietdiner, een 

benefietfeest, een pannenkoekenavond en een benefietoptreden. 
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De hoeveelheid tijd die de deelnemers besteden aan de projecten: 

0 2 4 6 8 10 12

31 - 40 uur

21 - 30 uur

11 - 20 uur

6 - 10 uur

0 - 5 uur

 

Uit deze grafiek blijkt dat het grootste gedeelte van de deelnemers tussen de 11 en 20 uur besteed 

aan de voorbereiding van het project. De deelnemers waren tevreden met de hoeveelheid tijd die zij 

in de voorbereidingen moesten stoppen. Enkele reacties van de deelnemers: ‘de geldinzamelingsactie 

zorgde voor meer betrokkenheid bij het project, je leert je projectgenoten beter kennen en je kunt 

zelf bepalen of je hier veel of weinig tijd aan besteed’. 

Ervaringen van de projecten 

Op deze vraag hebben de meeste deelnemers positief gereageerd zoals hieronder in de grafiek te zien 
is.  

 

Heel slecht

Slecht

Niet goed en
niet slecht

Goed

Heel goed

 

Hieronder enkele reacties van de verschillende projecten: 

Sarajevo:  

• ‘ik heb een superleuk om daar te zijn, de mensen te leren kennen en het land te zien’ 

• ‘ik weet niet of de mensen heel veel aan ons hebben gehad maar ik heb een superleuke tijd 

gehad’ 

• ‘het was heftig (alle verhalen die je hoort), maar ook erg leuk!’ 
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Nis: 

• ‘Twee weken was eigenlijk nog te kort. Maar het was goed om de kinderen de aandacht te 

geven die zij verdienen’ 

•  ‘ik ben heel blij dat ik ben meegegaan met het project en heb een geweldige tijd gehad. Ik 

heb er veel van geleerd en het smaakt naar meer’ 

• ‘de groep was leuk, de activiteiten gingen goed en de kinderen raakten gehecht aan ons. Ook 

liet een van de begeleidster ons weten dat zij er dankbaar was voor onze inzet’ 

Trogir: 

• ‘de bewoners waarderen onze komst enorm. Normaal gesproken schijnen ze niet zo actief te 

zijn, maar nu wel!’ 

• ‘ik vond het de afwisseling van het werk en vrije tijd erg goed. Verder was het project erg 

vrij, je kon zelf bepalen wanneer je wat deed. Het personeel van het tehuis werkte goed 

mee, wat ook erg positief is’. 

• ‘we kregen veel contact met de mensen en in de groep ging het over algemeen ook goed’ 

Stamnica: 

• ‘wij zijn er hard nodig, ik heb mensen echt zien opklaren. Dit is heel bijzonder!’ 

• ‘een leuke en leerzame reis. Heel anders dan mijn andere reizen. Twee weken is wel kort, 

drie weken zou misschien beter zijn’ 

• Leuk, maar het is wel zwaar’ 

Daarnaast werd de deelnemers gevraagd wat zij vonden van de verdeling van het vrijwilligerswerk 

versus de vrije tijd tijdens het project. Van de deelnemers geeft 74 procent aan dat deze verdeling 

goed was. De rest van de deelnemers, 26 procent, heeft aangegeven dat zij vonden dat er teveel vrije 

tijd was tijdens het project. Bij nader onderzoek bleken deze deelnemers het project Sarajevo te 

hebben bezocht. Tijdens het project Sarajevo in 2011 waren er minder deelnemers van het 

verzoeningskamp en was bovendien slecht weer. Dit heeft er voor gezorgd dat zij niet alle workshops 

konden uitvoeren, die zij in Nederland hadden voorbereid. 

Maar liefst 88 procent van de deelnemers een project van Stichting Wij Helpen Daar ook aanbevelen 

aan zijn of haar vrienden. Zo geeft een deelnemer de volgende redenering voor het aanbevelen van 

een van de project: ‘Vooral als mensen op zoek zijn naar vrijwilligerswerk wat niet te ver weg is, niet 

te veel geld kost en niet te lang duurt is een project van Stichting Wij Helpen Daar een goede manier 

om je in te zetten’. De overige 12 % geven aan dat zij een project van de stichting misschien zouden 
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aanbevelen aan vrienden. De reden die zij hiervoor geven is dat een van de projecten wel moet 

aansluiten bij de wensen wat betreft vrijwilligerswerk van hun vrienden. 

Projectleiders 

Daarnaast hebben we de deelnemers gevraagd of zij vonden dat de projectleiders de deelnemers 

goed hadden voorbereid op de projecten. Van de deelnemers geeft 67% aan dat zij vinden dat de 

projectleiders hen goed hebben voorbereid op de projecten. Er is één persoon (4%) die aangeeft dat 

de voorbereiding van slecht was van het project Stamnica, maar geeft geen toelichting op zijn/haar 

antwoord. De andere 29% heeft een ‘anders’ geantwoord op de vraag wat zijn van de 

voorbereidingen van de projectleiders op de projecten vonden. Een veel voorkomend antwoord is dat 

sommige projectleiders nog niet eerder het project hebben bezocht, geven een aantal deelnemers aan 

dat zij het goed hebben gedaan maar dat het soms lastig voor hen was om de exacte situatie te 

schetsen. 

De deelnemers werd ook gevraagd wat zij van de communicatie vonden tussen de deelnemers en de 

projectleiders. Van de deelnemers geeft 67% aan dat zij de communicatie goed vinden en 29% geeft 

zelfs aan dat ze de communicatie met de projectleiders als ‘heel goed’ hebben ervaren. Er is één 

persoon (4%) die ‘neutraal’ heeft geantwoord op deze vraag.  

Algemeen oordeel Stichting Wij Helpen Daar 

Als laatst hebben we de deelnemers gevraagd wat hun algemene oordeel is over de Stichting. 

Hieronder enkele citaten van de deelnemers: 

• ‘In mijn ogen wordt er weinig aandacht besteed aan voormalig Joegoslavië, terwijl er zoveel 

gebeurd is in deze landen. Ook hier verdienen mensen steun. Stichting Wij Helpen Daar is 

klein, maar geeft zoveel mogelijk en laat goodwill zien bij de mensen die ze met de projecten 

bereiken.’ 

• ‘Een goede organisatie met een nauwe samenwerking met iedereen. Hierdoor is de 

organisatie ‘warm’ om je bij aan te sluiten.’ 

• ‘Voor vrijwilligerswerk hoef je niet helemaal naar de andere kant van de wereld en het hoeft 

ook niet honderden euro’s te kosten.’  

 

 

 

 


