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1 Voorwoord 

Voor u ligt het jaarverslag van Stichting Wij Helpen Daar 2013-2014. Het bestuur van 

Stichting Wij Helpen Daar 2013-2014 bestond uit zes jonge vrouwen, waarvan vijf  in 

2013 mee zijn geweest naar een project. Zodoende bezaten we kennis van zowel 

Trogir, als van Stamnica, Niš en Veliko Gradiste. Met deze kennis hebben wij ons 

ingezet om deze projecten  waar nodig te verbeteren en waar mogelijk meer 

diepgang te geven.  

 

Het was een moeizaam jaar voor de landen van het voormalig Joegoslavië. In 

februari ontstond politieke onrust rondom Sarajevo en in mei overstroomde een groot 

deel van Servië en Bosnië. Stamnica is het enige project dat overlast heeft ervaren 

door de overstromingen; hun watervoorziening was enige tijd buiten gebruik. 

Gelukkig hebben ze dit snel kunnen repareren.  

 

Afgelopen jaar stond in het thema van een nieuw project in Sarajevo in 

samenwerking met SOS Kinderdorpen. Dit jaar heeft een groep van zes vrijwilligers, 

waaronder Alen Vlahovljak als projectleider, het project als pilot gedraaid. Het project 

bestaat uit een zomerkamp voor kinderen uit de armste gezinnen van Sarajevo en 

activiteiten in het inloophuis van SOS Kinderdorpen in Sarajevo. Het project is zeer 

goed bevallen bij zowel SOS Kinderdorpen als de vrijwilligers. In de zomer van 2015 

zal het project volledig gedraaid worden door tien vrijwilligers. 

 

Daarnaast heeft het bestuur zich afgelopen jaar bezig gehouden met het 

professionaliseren van de stichting. Door een Raad van Toezicht in te stellen en een 

Verklaring Omtrent Gedrag vanaf 2015 in het deelnemersreglement op te nemen, 

wilden wij de stichting zowel intern als extern verbeteren. De uitbreiding van de 

activiteitencommissie heeft ook bijgedragen aan interne verbetering; met specifieke 

activiteiten per project  en activiteiten gericht op kennis over voormalig Joegoslavië 

hoopten wij de deelnemers beter voor te bereiden op de omstandigheden bij de 

projecten. 
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Het was een bewogen jaar, maar tevens een jaar om trots op te zijn. In dit 

jaarverslag kunt u teruglezen hoe onze verschillende aanpakken hebben uitgewerkt. 

Wij willen graag de deelnemers, de projectleiders, de partners en de donateurs 

bedanken voor hun bijdrage aan de stichting.  

 

Het bestuur van stichting Wij Helpen Daar 2013-2014 

Sanne de Vries  Voorzitter 

Anne Op Het Broek  Secretaris 

Anouk Haakman  Penningmeester 

Annelin Verkade  Lid Intern-Extern 

Jolanda Hus   Lid Public Relations 

Jasmijn Aukema  Lid Activiteiten 
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2 Partners en sponsoren 

 

Naast onze vrijwilligers bedanken wij graag de volgende organisaties en personen 

voor hun bijdrage en inzet voor het werk van Stichting Wij Helpen Daar: 

 

Financial Administration Service & Technology (FAST Adminstratiekantoor) 

Fonds 1818 

Stichting Bisschop Bekkers 

Stichting Kinderfonds van Dusseldorp 

Stichting Mundo Crastino Meliori 

Soroptimist International 

Gemeente Leiden 

Leidse Studenten Ekklesia 

Stuurgroep Diaconie Leidse Studenten Ekklesia 

Werkgroep ZWO Protestantse gemeente Voorburg 

Openbare basisschool De Springplank te Hazerswoude-Dorp 

Dom Staraca te Trogir 

Dom Dusco Radovic te Niš 

Nikola Sumenkovic te Stamnica 

SOS Kinderdorpen Sarajevo (in het bijzonder Senka Čimpo) 

Jelena Petrovic 

Sezana Petrovic 

Alen Vlahovljak  

 

In het bijzonder bedanken wij Jan-Pieter Goossens van Financial Administration & 

Technology voor zijn inzet en betrokkenheid rondom de financiën van Stichting Wij 

Helpen Daar. 
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3 Projectverslag Trogir, Kroatië 

Geschreven door Nermina Mehmedović en Max van Tongeren 

 

Doelgroep 

Bij het project Trogir bestond doelgroep uit mensen met een (verstandelijke) 

beperking op leeftijd in Kroatië. Het project vond veelal plaats in het tehuis ‘Dom 

Staraca’ of in de onmiddellijke nabijheid daarvan. Met een groep van negen 

studenten, die sporadisch 

ondersteund werd door de 

aanwezige verpleegsters 

hebben we een dagprogramma 

opgesteld, waar vaak ter plekke 

nog van afgeweken kon worden. 

 

Voorbereidingstraject 

Eind februari zijn de 

projectleiders voor het eerst bij 

elkaar gekomen om het een en 

ander door te nemen en elkaar te leren kennen. Kort daarop werden er meerdere 

kennismakingssessies georganiseerd door de projectleiders en werden er meteen 

fondsenwervende activiteiten op touw gezet, om het doel van 1.500 euro te kunnen 

realiseren. Daarnaast zijn we meerdere malen in gesprek gegaan met deelnemers uit 

voorgaande jaren, iets waar wij als projectleiders en de groep in het algemeen zeer 

veel baat bij hebben gehad.  

 

De inzamelingsacties die we hebben ondernomen waren: 

 een blind-date borrel; 

 een etentje; 
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 het verkopen van spullen op een rommelmarkt; 

 feest in de Pelibar; 

 geldpotje; 

 scheerstunt van Max;  

 de actie ‘vrienden van Trogir’: mensen konden geld doneren en kregen 

daarvoor onder andere een kaartje vanuit de locatie in Trogir, en; 

 het schoonmaken van toiletten op het Glibberbal in Leiden en het vragen van 

een entree voor de wc. 

 

Activiteiten met de doelgroep 

Er is een heel scala aan activiteiten 

georganiseerd voor de bewoners: 

 zwemmen met bewoners op 

het strandje om de hoek van 

het tehuis; 

 uitstapje naar Split met de 

bewoners; 

 knutselen met de bewoners 

(verven, tekenen); 

 spelletjes spelen (domino, memory, bingo, mens-erger-je-niet); 

 optreden door straatmuzikant op binnenplaats van het tehuis bijwonen; 

 het verdelen van de lunch aan de bewoners, en; 

 het uitdelen van ijsjes aan de bewoners. 



 

7 

 

De activiteiten werden door alle deelnemende bewoners en projectleden als zeer 

positief ervaren. Natuurlijk was er soms sprake van een taalbarrière, maar dit hebben 

we met behulp van Nermina als tolk en het nodige handen en voetenwerk weten op 

te lossen. 

 

Vrije tijd 

Op een zaterdag in het tussenweekend brachten we een bezoek aan Split met de 

boot. In Split bezochten enkele deelnemers de resten van de kelders van een paleis 

dat voor de jaartelling is gebouwd en tot in de Middeleeuwen in gebruik is geweest. 

De groep splitste zich en ieder ging zijn/haar eigen weg. ’s Avonds laat werd er een 

bus terug richting Trogir gepakt. Zondag ondernamen enkele deelnemers een 

vispicknick in de Blue Lagoon. De middagen doordeweeks werden over het 

algemeen doorgebracht op het strand en ‘s avonds gingen enkele deelnemers thuis 

eten, terwijl de rest zijn/haar tijd doorbracht in het centrum van Trogir en op de 

boulevard.  

 

Materiële investeringen 

In overleg met de hoofdverpleegster (met instemming van de directrice) besloten we 

acht radio's met cd's en een extra tv te kopen. Het tehuis heeft de radio's later 

verdeeld onder de bewoners samen met de foto's van het feest. 
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4 Project Stamnica, Servië 

Geschreven door Lisa Hennink en Jolanda Hus 

 

Doelgroep 

Ons project vond plaats in het tehuis 'Nikola Sumenkovic'. In dit tehuis wonen 450 

kinderen en volwassenen met een lichamelijk en/of geestelijke handicap. Het tehuis 

is onderverdeeld in verschillende doelgroepen. Zo zijn er huisjes met de jonge 

meisjes, oude meisjes, jonge jongens, oude jongens en ouderen. Ook is er een 

verdieping in het tehuis met jongeren van 16-25 die voorbereid worden op begeleid 

wonen. Ten slotte is er een verdieping met bedlegerigen van alle leeftijden. De 

meesten hebben autisme of cerebrale parese. Cerebrale parese wil zeggen dat er 

sprake is geweest van zuurstoftekort bij de geboorte.  

 

Voorbereidingstraject 

In Nederland zijn we al vanaf maart bezig geweest met de voorbereidingen. Om de 

twee of drie weken hadden we een vergadering met de projectgroep. Meestal waren 

er minstens acht mensen aanwezig. De eerste vergadering was vooral een 

kennismaking. De vergaderingen erna hebben we veel nagedacht over hoe we het 

geld in moesten zamelen. We hadden een streefbedrag van ongeveer 1.500 euro. 

Onze eerste activiteit was het verkopen van brownies en cupcakes op koningsdag in 

Amsterdam. Hiermee hebben we ongeveer 290 euro opgehaald, dus dit was een 

goed begin. Onze tweede activiteit was een sportworkshop in het USC in Leiden. Het 

zaaltje en de docent stelden zich vrijwillig beschikbaar om hieraan mee te werken. 

Hiermee is een mooi bedrag van 50 euro opgehaald. Daarna was een etentje in een 

kerk in Voorschoten van één van de vrijwilligers. Hier hebben we een drie gangen 

diner gekookt voor ongeveer 40 mensen. Dit heeft een geweldig bedrag van 

ongeveer 1000 euro opgeleverd! Als laatste activiteit hebben wij een succesvolle 

borrel georganiseerd in de Odessa in Leiden. We hebben zelf hapjes verkocht en 

gaderobe gedraaid en kregen de helft van de omzet boven de 600 euro. Uiteindelijk 

kwam dit op een ongelooflijk bedrag van 1.100 euro uit! Naast zelf opgehaald geld 
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hebben we ook een donatie gekregen van Stichting Bisschop Bekkers van 1.400 

euro. In totaal hadden we een bedrag van een kleine 4.000 euro te besteden. Naast 

geld hebben we ook gratis ballen van het USC gekregen en hebben we veel kleding 

van vrienden en familie gekregen om mee te nemen. In de laatste week hebben we 

voor zo’n 150 euro aan spullen en speelgoed gekocht bij de Action en een klein deel 

bij de Intertoys.  

 

Activiteiten in het tehuis 

 Op maandag kwamen wij aan in Stamnica. Wij werden welkom geheten door de 

directeur en een paar directieleden. Hieronder was ook Nenad, een Engels 

sprekende man die veel voor ons heeft kunnen vertalen in de weken dat we er 

waren. We zijn met een busje naar ons huisje gebracht waar we de komende twee 

weken zouden verblijven.  

Dinsdag om half 7 's ochtends moesten we aan de kant van de weg staan om mee te 

kunnen met de bus. Om ongeveer 7 uur waren we in het tehuis. Het ontbijt werd 

geserveerd om 8 uur. Het uur ertussen kregen we thee en konden we wakker 

worden. Na het ontbijt kregen we een rondleiding van Nenad door het hele 

gebouwen de verschillende afdelingen/huisjes. Door de vele nieuwe indrukken, was 

het een bijzondere dag voor de projectgroep. Elke dag om half 2 was de (warme) 

lunch. Om 3 uur ging het busje 

weer terug naar het huisje. 

Onderweg naar het huisje kon 

je ook stoppen bij het 

zwembad. Dit moest je van te  

voren wel even afspreken met 

de buschauffeur. Er kon ook 

worden doorgereden naar 

Petrovac (het dichtstbijzijnde 

stadje) als je nog even het 

stadje wilde bekijken. In het 
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tehuis hadden we een eigen kamertje met een sleutel zodat je je spullen kon achter 

laten als je aan het werk was. Hier lagen ook al onze gekochte spullen voor de 

kinderen. Die avond hebben we een planning gemaakt voor de tijd dat we er zouden 

zijn. We hebben onze groep van tien mensen elke dag onderverdeeld in twee of drie 

groepjes. Met tien man was het teveel om op één groep te staan.  

 

De volgende activiteiten hebben we met de kinderen of volwassenen gedaan: 

 bingo; 

 schminken; 

 snoezelen (bodylotion, zachte pluchen knuffels en een zachte 

schoonmaakmop); 

 kleuren op een laken; 

 kleurboeken; 

 volleyballen; 

 bellenblazen; 

 feestjesdag met slingers, 

cadeautjes (schoenen), 

dansen, taart en cola!; 

 veel dansen; 

 zingen (papagaaitje leef je nog, hoofd schouders knie en teen); 

 pratende knuffels; 

 kleren uitdelen; 

 schoenen uitdelen; 
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 nagellakken, en; 

 en vooral heel veel aandacht geven aan de kinderen en volwassenen. 

Materiële investeringen 

De projectleiders zijn veel op pad geweest met de directeur, Nenad en Suzanna 

(belangrijk persoon binnen ons tehuis) om de grote uitgaven te regelen. Zo hebben 

we achttien plastic deuren voor de badkamers aangeschaft, vier rolstoelen, sneakers 

voor de groep die begeleid woont, schoenen voor de groep die voorbereidend op 

zichzelf woont en ten slotte Crocs voor de rest van de kinderen en volwassenen in 

het tehuis. 

 

Daarnaast is er vanuit de stichting een financiële bijdrage gedaan voor het renoveren  

van een huisje op het terrein van het tehuis, waar bewoners permanente zorg 

krijgen.  

 

Vrije tijd  

 's Middags na drie uur hadden we vrije tijd. Soms gingen we gelijk vanuit het tehuis 

naar het zwembad of naar Petrovac. Hier moest je wel 's ochtends al rekening mee 

houden, omdat zowel het zwembad als Petrovac een half uur lopen is vanaf het 

huisje waar je verbleef. In het 

stadje hebben we vaak 

boodschappen gedaan en wat 

gedronken. Soms hebben we 

de middagen ook gebruikt om 

even bij te slapen of spelletjes 

te spelen. 's Avonds hebben we 

veel weerwolven gespeeld en 

hebben we geskyped met 

familie. Er was namelijk wifi in 

het eerste huisje. Op vijf 
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minuten lopen was er een klein winkeltje waar je wat eten kon halen. Alleen de 

basisdingen zoals water en tomaten waren hier te vinden. 

Op vrijdag zijn we vanuit het tehuis gelijk doorgegaan naar Petrovac en hebben daar 

de bus genomen naar Belgrado voor het tussenweekend. Hier verbleven we in 

hetzelfde hostel als de allereerste nacht. Die avond zijn we met z'n allen uit eten 

geweest aan een scheef staand tafeltje. Het was niet duur en heel lekker. Sommigen 

zijn die avond nog een drankje gaan drinken in de buurt en anderen waren heel moe 

en zijn teruggegaan naar het hostel. De dag erna ging een deel zwemmen of de 

bezienswaardigheden van de stad bekijken zoals de burcht of de dierentuin met witte 

leeuwen en tijgers. Iedereen besprak met elkaar wat ze gingen doen en iedereen 

ging zijn eigen weg. Zaterdagavond zijn we uitgeweest op de partyboten. Zondag 

zouden we gaan kanoën, maar vanwege het slechte weer zijn we naar het 

winkelcentrum gegaan. Om vier uur 's middags namen we de bus terug naar 

Stamnica.  
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5 Project Niš, Servië 

Geschreven door Kees de Zeeuw en Aniek Schotvanger 

 

Doelgroepen 

Ons project speelde zich af in 

Dom ‘Dusko Radovic’. Dit is een 

tehuis voor gehandicapten en uit 

huis geplaatste jongeren. Het 

tehuis wordt gerund door een 

directrice en verschillende 

personeelsleden die relatief goed 

Engels spreken. Er zijn echter 

ook veel mensen die weinig tot 

geen Engels spreken. In Dom 

‘Dusko Radovic’ waren dit jaar twee doelgroepen. Op de eerste verdieping verbleven 

de lichamelijk en/of geestelijk gehandicapten kinderen, jongeren en volwassenen. Op 

de tweede en derde verdieping woonden de uithuisgeplaatste jongeren.  

De eerste doelgroep was voor de meeste deelnemers de heftigste doelgroep. In 

2014 bestond deze groep uit elf mensen met hele verschillende beperkingen. Er was 

een drietal jonge mensen die  lichamelijk gehandicapt waren. Voor hen was het lastig 

om de hele dag door te brengen met de andere bewoners die ook een geestelijke 

handicap hadden. Tijdens het schooljaar gaan zij naar school, maar in de 

zomervakantie is er eigenlijk niks voor hen te doen. Bij de meervoudig 

gehandicapten kinderen/jongeren/volwassenen is het heel lastig in te schatten hoe 

oud ze zijn. Sommigen zien er uit als hele jonge kinderen, maar kunnen al zeventien 

jaar oud zijn. Deze laatste doelgroep woont permanent in Dom ‘Dusko Radovic’. De 

tweede doelgroep bestond uit uithuisgeplaatste jongeren. Zij kunnen niet langer thuis 

wonen en wonen permanent in Dom ‘Dusko Radovic’. Wij hebben gemerkt dat deze 

groep eerst erg moest wennen aan het feit dat we er waren, maar daarna heel 

enthousiast meededen. Je ziet wel bij deze groep dat er veel problemen spelen, veel 
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jongeren snijden zichzelf en proberen hiermee ook jouw aandacht te trekken. In de 

groep is besproken hoe we hier het beste mee om konden gaan.  

 

Voorbereidingstraject 

Ter voorbereiding voor het project hebben we ongeveer om de twee á drie weken 

een vergadering gehouden. Dit lag een beetje aan de geplande activiteiten etc. We 

hebben een aantal activiteiten gehouden om het geld in te zamelen:  

 Een tapasavond; 

 Verkoop in de IJhallen in Amsterdam, en; 

 Gezamenlijk feest met alle projecten in de Pelibar. 

Het overige geld hebben we allemaal individueel ingezameld. Er was een vast 

bedrag ingesteld dat iedereen moest ophalen met de mogelijkheid om daar overheen 

te gaan of niet.  

 

Als voorbereiding op het project was er door de activiteitencommissie nog een 

bezoek georganiseerd aan een instelling voor verstandelijke gehandicapten. Op deze 

dag kon men een dagje meelopen bij de dagbesteding voor lichamelijk en geestelijk 

gehandicapte mensen. Dit 

heeft ons goed geholpen 

bij de voorbereiding op het 

project en ons op ideeën 

gebracht voor activiteiten 

tijdens het project.  

 

Activiteiten tijdens het 

project 

Met de eerste doelgroep 

hebben we vooral veel 
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gesnoezeld. Dit deden we door middel van crèmepjes, speciale washandjes, 

bellenblaas en muziek. Bij deze doelgroep is het vooral belangrijk dat je er bent, je 

merkt bij sommigen meteen dat ze dit heel fijn vinden. Ze krijgen naast de primaire 

zorg weinig aandacht waardoor jouw aanwezigheid erg prettig is. Na een paar dagen 

ga je ook merken welke kinderen welke dingen prettig vinden. Met de wat minder 

beperkten is het ook mogelijk om met een balletje te spelen, te knutselen en te 

tekenen. We hadden ook heel veel loombandjes, die waren heel erg populair bij de 

minder beperkten. Het liefst waren ze de hele dag armbandjes voor elkaar en zichzelf 

aan het maken. We hebben ook een dag een soort parcours uitgezet buiten. Hierbij 

moesten ze koekhappen en ‘bowlen’. Doordat wijzelf met zijn elven waren en de 

gehandicapten ook kon je vaak één op één met iemand zitten. Hierdoor kregen de 

kinderen veel aandacht gedurende de tijd dat we er waren. Onze indruk was dat ze 

onze aanwezigheid fijn vonden en dat ze een leuke twee weken hebben gehad.   

 

Met de tweede 

doelgroep zijn we wat 

meer buiten geweest. 

Zo hebben we op een 

warme dag een 

watergevecht 

gehouden, zijn we 

naar de bioscoop 

geweest, hebben we 

een bezoek gebracht 

aan het fort en 

hebben we daar een 

rondje gemaakt in een treintje. Verder zijn we naar de trampolines geweest, naar een 

5D bioscoop, hebben we cakejes versierd en pizza gebakken, veel ijsjes gehaald en 

op het terras gezeten, nagels gelakt en loombandjes gemaakt, gevoetbald en 

waterfles voetbal gedaan. Er gingen vaak rond de zeven jongeren mee op de 
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activiteiten. Doorat we zelf met zijn elven waren hadden we wel eens het idee dat we 

met teveel waren. Ondanks het communicatieprobleem denken we dat de jongeren 

het wel heel leuk vonden dat we er waren. Bij het afscheid nemen was het in ieder 

geval best moeilijk voor ons allemaal, ook voor de jongeren.  

 

Vrije tijd en tussenweekend 

Tijdens het tussenweekend zijn we in Niš gebleven. Er is in Niš genoeg te doen en 

het is een gezellige stad. Meestal gingen we nadat we bij het tehuis waren geweest 

uit eten of haalden we wat te eten af. Er is ongeveer twee keer gekookt in het hostel, 

maar de voorzieningen waren niet zo goed en uit eten gaan kostte ongeveer net 

zoveel. Er is in Niš een fort, een concentratiekamp, een skulltower, een zwembad en 

een park die je kunt bezoeken. In het tussenweekend zijn we twee dagen naar het 

zwembad geweest en hebben sommigen het concentratiekamp en de skulltower 

bezocht. In het weekend kan je ook uitgaan in het fort bij verschillende clubs.  

 

Materiële investeringen 

Over de materiële investeringen hebben we lang nagedacht. Bij aankomst in het 

tehuis bleek dat er nog niks was gerealiseerd voor een snoezelkamer en dat ze hier 

op zijn minst nog 5.000 euro voor nodig hadden. Wij hebben toen besloten niet te 

investeren in de snoezelkamer, omdat er niet genoeg vertrouwen was in de 

realiseerbaarheid van het plan. We hebben uiteindelijk een voetbaltafel gekocht voor 

de jongeren en hun badkamers opgeknapt. Voor de gehandicapten hebben we een 

snoezelkleedje gekocht en een mobiel voor aan het plafond.  
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6 Project Veliko Gradiste, Servië  

Geschreven door Jasmijn Aukema en Dide van den Berg     

 

Doelgroep  

Afgelopen zomer zijn we met tien Leidse studenten naar 

het stadje Veliko Gradiste in Servië afgereisd. Dit is een 

kleine plaats ten zuidoosten van Belgrado aan de Donau 

gelegen. Aan de rand van de stad ligt een Roma-dorp 

waar ongeveer 25 Romagezinnen leven en in het totaal 

zo’n 70 kinderen en jongeren wonen. Veel gezinnen leven 

in grote armoede. De gemeenschap kent werkloosheid en 

uitsluiting van de maatschappij. Door het jaar heen gaan 

de meeste kinderen naar school, maar in de zomer is er 

weinig te doen. Ons doel was om deze kinderen twee 

onvergetelijke weken te bezorgen! 

 

Voorbereidingstraject 

Voorafgaand aan het project hebben we met tien enthousiaste jonge vrouwen geld 

ingezameld door verschillende geldinzamelingsacties te organiseren. Zo 

organiseerden we een gezamenlijke high tea, die een groot succes was! Iedereen 

genoot van onze zelfgemaakte hapjes. We hebben ook op verschillende 

rommelmarktjes gestaan en boterkoeken aan vrienden en familie verkocht. Naast 

deze activiteiten hebben we voor vertrek al kleding ingezameld voor de Roma 

kinderen. Ter voorbereiding op de doelgroep hebben we op een middag in juni een 

buitenschoolse opvang bezocht. Daar hebben we kinderen van verschillende 

leeftijden vermaakt met eigen georganiseerde spelletjes. Zo konden we alvast onze 

samenwerking en ons doorzettingsvermogen testen, wat we op reis ook zeker nodig 

zouden hebben. 
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Activiteiten tijdens het project 

Na een lange en gezellige reis, werden we in Veliko Gradiste al opgewacht door de 

Roma kinderen. Ze waren gelijk enthousiast, hartelijk en wilden ons helpen met het 

dragen van de koffers. De kinderen zorgden ervoor dat we ons vanaf moment één 

welkom voelden. Later op de dag bezochten we voor het eerst het Romadorp. Daar 

maakten we met behulp van de contactpersoon Jelena kennis met de kinderen en 

hun ouders. Jelena is, samen met haar zus Snezana, de contactpersoon tussen 

stichting Wij Helpen Daar en het Romadorp. Zij heeft ons gedurende het gehele 

project geholpen met het contact met de Romagezinnen en het organiseren van de 

activiteiten. In Nederland waren we goed voorbereid op wat we zouden gaan doen 

en welke situatie we daar zouden aantreffen. Toch was het op die eerste dag anders 

om de armoede, de grote gezinnen, de vele zwerfdieren en de bergen afval met 

eigen ogen te zien. Het dorp en de bewoners maakten bij ons als vrijwilligers diepe 

indruk, wat zorgde voor veel inspiratie en motivatie om de kinderen van dit dorp een 

onvergetelijke zomer te bezorgen. 

In de dagen die volgden organiseerden we allerlei verschillende activiteiten voor de 

kinderen. De kinderen van vier tot en met twaalf jaar vormden het grootste deel van 

onze doelgroep, maar ook jongere en oudere kinderen deden vaak aan onze 

activiteiten mee. Over de twee weken hebben we met meer dan 50 verschillende 

kinderen gewerkt. Sommige kinderen zagen we elke dag, anderen deden enkele 

dagen mee. We probeerden onze activiteiten altijd zo te organiseren dat deze 

toepasbaar waren voor verschillende leeftijden en dat ze toegankelijk waren voor 

iedereen. Meestal hadden we zowel rustige knutselactiviteiten als wat actievere sport 

en spelactiviteiten. De eerste dag bleven we in het dorp, zodat de ouders ons konden 

zien en vertrouwen in ons konden krijgen. De dagen daarna organiseerden we uitjes 

naar het schaduwrijke park in de buurt, het Silverlake en het zwembad. Vooral het 

zwembad had vorig jaar een grote indruk achtergelaten. Op dag één hoorden we de 

kinderen praten over ‘aquapark’. We begrepen hieruit gelijk dat alle kinderen hier 

graag naar toe wilden. Een zwembaduitje is bijzonder voor deze Roma kinderen, 

omdat de families in het dorp hier doorgaans geen geld, tijd of mogelijkheid voor 
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hebben. Ons streven was om in de twee weken drie keer naar het zwembad te gaan. 

Een keer was het zwembad echter gesloten door het slechte weer. Dit hebben we 

opgelost door de kinderen mee te nemen naar het Silverlake en daar waterfietsen te 

huren. Zo waren alle kinderen toch nog blij. 

 

Tussenweekend en materiële steun 

In het tussenweekend reisden we terug naar Belgrado. Hier zijn we fijn uit eten 

geweest, uitgegaan en konden we even genieten van het weer en het bijzondere 

land. Daar waren we ook in alle gelegenheid om schoenen en andere spullen voor 

de Romakinderen aan te schaffen. De tweede week van ons project stond, naast het 

spelen met de kinderen, meer in 

het teken van het verzorgen van 

de materiële steun. De schoenen 

uit Belgrado vormden samen met 

de meegebrachte kleding uit 

Nederland een wezenlijk deel 

van onze materiële steun aan het 

dorp. We hebben naast de 

kleding en schoenen ook een 

computer kunnen schenken aan de school van de Romakinderen. Tot slot hebben 

we voor elk kind een cadeautasje samengesteld met schoolspullen, speelgoed en 

toiletartikelen.  

 

Daarnaast is er vanuit de stichting een financiële bijdrage gedaan voor het het 

aanschaffen van nieuwe winterjassen voor de Romakinderen. 

 

Op de laatste dag in het Romadorp hebben we een feestje gegeven om de kinderen 

een leuk afscheid te geven. We begonnen de dag met gebakjes en verzorgden 

verschillende spelletjes, waaronder ook een aantal Oud-Hollandse spelletjes. De 

kinderen vonden het koekhappen en snoephappen uit een bak water vooral erg leuk. 
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Verder maakten we dieren van ballonnen, hadden we een opblaasbaar zwembadje 

neergezet en maakten we nog tientallen foto’s. De kinderen beseften, net als wij, dat 

dit onze laatste uren samen waren. De laatste dagen voorafgaand aan het feestje 

hadden we met veel zorg de cadeautasjes samengesteld voor alle verschillende 

kinderen. De kinderen waren hier erg blij mee. Alle waterpolo-, volley- en 

tennisballen, die we vanuit Nederland gedoneerd hadden gekregen, lieten we ook 

achter in het Romadorp. Het werd een lang en emotioneel afscheid op de laatste 

dag, waarbij veel knuffels zijn uitgewisseld en 

tranen zijn gevloeid.  

 

Nu, twee maanden later op het moment van 

schrijven, denken we met een glimlach en 

enige trots terug aan het project Veliko 

Gradiste van 2014. Het was een eer om aan 

dit project deel te mogen nemen en we 

hebben er met z’n tienen hard aan gewerkt het 

project te laten slagen. We zijn allemaal blij 

met het resultaat en hopen dat deze kinderen 

nog jarenlang hulp, aandacht en plezier vanuit 

Leiden mogen ontvangen. 
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7 Project Sarajevo, Bosnië-Herzegovina 

Geschreven door Alen Vlahovljak 

 

Voor de opzet van dit projectverslag heb ik alle projectleden al tijdens het project 

gevraagd hun ervaringen op te schrijven. Zo ontstaat er een definitief verslag dat niet 

alleen gebaseerd is op de bevindingen van de projectleider, maar op de bevindingen 

van de hele groep. Hieronder lees je de reacties van alle leden, inclusief mijn eigen 

bevindingen. 

 

Doelgroep 

De doelgroep bestaat uit kinderen uit de armste gezinnen van Sarajevo die vaak ook 

te kampen hebben met andere problematiek. Voor een – door SOS Kinderdorpen 

geselecteerde – groep van twintig kinderen hebben wij de eerste week een kamp 

georganiseerd. De tweede week hebben we iedere dag verschillende activiteiten 

georganiseerd bij het activiteitencentrum van SOS Kinderdorpen in Sarajevo. Hier 

gold een vrije inloop voor zowel kinderen betrokken bij SOS alsook kinderen uit de 

buurt. Project Sarajevo was een meer dan geweldige pilot waar een prachtige basis 

is gelegd voor een lange, goede samenwerking tussen Wij Helpen Daar en SOS 

Kinderdorpen Sarajevo.  

 

Voorbereidingstraject 

Sylvia: “Het traject voordat we vertrokken zijn was best intensief, ik denk dat het te 

vergelijken is met een commissie. Over de activiteiten hebben we gebrainstormd en 

daarna de kampdagen verdeeld en daarvoor in groepjes een indeling gemaakt. 

Verder hebben we ook activiteiten georganiseerd om geld op te halen, vooral de 

rommelmarkt op Koningsdag heeft goed bijgedragen, een tip voor volgend jaar. We 

hebben ook een sponsorloop gedaan, geld opgehaald bij een school, lege flessen 

etc. Uiteindelijk hebben we het dubbele van ons quotum opgehaald, dus ik ben erg 

trots op ons project!” 
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Sanne: “De groep bestond uit zes verschillende mensen, maar met één gelijk doel en 

dat was het bieden van twee topweken aan de kinderen. Dit hebben we ook zeker 

bereikt!” 

 

Anne: “Ik denk dat de hoofdreden van deze goede samenwerking ligt in de 

zorgvuldige voorbereiding in Nederland. Ons draaiboek was zeer gedetailleerd en 

over vrijwel iedere situatie was nagedacht.” 

 

Gijs: “De onderlinge communicatie en gezelligheid was erg goed binnen de groep. 

Het is naar mijn mening belangrijk om van te voren te investeren in het doen van 

leuke dingen, zodat je elkaar toch een beetje beter leert kennen voordat je een lange 

reis gaat maken samen.” 

 

Reis en eerste week 

Sanne: “Op 5 juli gingen we dan met zes grote koffers vol spullen voor de kinderen 

en onze eigen bagage eindelijk op reis. We begonnen met een busreis van 32 uur, 

erg lang maar zeker  gezellig.” 

 

Christel: “Na een lange busreis, waarin wij toch kort hebben kunnen genieten van de 

WK wedstrijd van Nederland, kwamen we aan in het prachtige en warme Sarajevo. 

Na een kort autoritje kwamen wij aan in het SOS kinderdorp. Direct kwamen er 

kinderen op ons afstormen om ons te helpen met de koffers. Zij hielpen ons met de 

koffers naar binnen, waarna wij eindelijk op de bank konden neerploffen. Al was dit 

voor korte duur, want de spullen moesten worden uitgezocht voor het kamp.” 

 

Sylvia: “De kinderen zelf waren geweldig, ze hielpen vaak, deelden spullen en 

vonden de aandacht erg leuk. Dat is denk ik het belangrijkste dat we gedaan hebben: 

kinderen aandacht gegeven en ze een week echt kind laten zijn.” 
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Christel over de reis van Sarajevo naar het kamp: “Na wat tranen van wat broers 

en zussen reden we dan ook weg. Een ritje van zeker anderhalf uur was het wel, met 

wagenzieke kinderen, maar bij aankomst was iedereen dit vergeten. Een prachtig 

natuurgebied, met een blauw meer en een 

geweldig speelveld voor onze slaaphutten. 

Echt een top locatie!” 

 

De meest simpele spellen slaan ook het beste 

aan. Oude spellen van vroeger, zoals 

Vlagverovertje, Chinese muur en 

kruiwagenraces. De kinderen vinden het al 

snel goed. Uiteraard moet je sommige kinderen stimuleren, maar uiteindelijk deed 

iedereen enthousiast mee. Zwemmen vinden ze wellicht nog wel het leukste, ook al 

kunnen de meeste kinderen het niet. Hierbij goed opletten, met voldoende 

vrijwilligers in het water aanwezig zijn én voldoende zwembandjes/plankjes bij de 

hand hebben, is belangrijk.  

 

Gijs: “We bespraken de avond van te voren vaak hoe we de dag wilden inplannen en 

dit voerden we dan vaak volgens plan uit.” 

 

Anne: “Ik denk dat dit een van de 

belangrijkste dingen is om mee te geven 

aan de volgende groep vrijwilligers: denk 

over alles na en maak een gedetailleerd 

draaiboek, maar wees ervan bewust dat 

dingen zullen veranderen en dat 

flexibiliteit binnen dit project ontzettend 

belangrijk is.” 
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Gijs: “Het was erg goed dat vrijwel iedereen even een momentje voor zichzelf kreeg 

door even een middagdutje te doen o.i.d. om zo weer fit te worden. Je slaapt niet 

heel erg veel want je wil het ook een beetje gezellig hebben in de avond.” 

 

Sanne: “Het mooiste van de eerste week vond ik het contact met de kinderen. Ik heb 

de kinderen zichtbaar zien genieten en zien groeien en dat is goud waard.” 

 

Tussenweekend en tweede week 

Sylvia: “Aan het begin van de week dachten wij dat dit minder leuk was en ook 

minder ontvangen zou worden, maar gelukkig dachten we dat fout. Maandag hadden 

we twintig kinderen en vrijdag sloten we de dag af met ruim zeventig.” 

 

Gijs: “We organiseerden de spellen voor veel kinderen. Naarmate de week vorderde 

werd het drukker, omdat kinderen merken dat er wat aan de hand is op het 

opvangcentrum.”  

 

Sylvia: “Wat ik heel fijn vond, was dat er tijdens het project en dan met name in het 

weekend tijd was om ook de stad en cultuur te leren kennen. De hele ervaring is iets 

om nooit te vergeten.” 

 

Tot slot wil ik graag eenieders eindstuk ter afsluiting hieronder citeren. Hopelijk heeft 

de lezer bovenstaande al 

begrepen dat dit project werkelijk 

uniek is en een onuitwisbare 

indruk heeft achtergelaten bij 

zowel ons als de kinderen. 

Terugdenken aan dit project 

zonder kippenvel en heimwee te 

krijgen is niet meer mogelijk. Als 

projectleider ben ik zeer blij en 
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ontzettend trots op de inzet, onderlinge dynamiek en de bereidheid van alle leden om 

elkaar op te vangen en zonder weerwoord voor elkaar in te springen. Mocht je dit 

lezen en denken “dit wil ik ook meemaken!!” meld je dan zeker aan, maar wel met de 

volle 100% overtuiging en inzet, want dat is wat je mede-projectleden en de kinderen 

uit Sarajevo verdienen! 

 

Sanne: “Vrijdag was onze afscheidsdag. Bijna alle kinderen van kamp konden er bij 

zijn. Het was een heel mooi en emotioneel afscheid. Een aantal kinderen barstten in 

huilen uit en klemde zich aan ons vast. Hieruit blijkt dat we het goed hebben gedaan 

en dat we iets voor de kinderen konden betekenen.” 

 

Christel: “Het waren echt twee geweldige en onvergetelijke weken, met een top 

projectgroep, lieve kinderen en de mensen van SOS waren ook erg behulpzaam, met 

nadruk op Senka en Ivana die ons fysiek en mentaal gesteund hebben deze twee 

weken. Zelf hadden we het er stiekem toch ook wel moeilijk mee en heb ik ook een 

aantal keer moeten slikken.” 

 

Anne: “Uiteindelijk kan ik alleen maar concluderen dat ik dit een buitengewoon sterke 

pilot vond van het nieuwe project. Hoewel wij met ons werk geen bijdrage kunnen 

leveren aan een beter of stabieler leven voor deze kinderen (een af en toe zeer 

frustrerende realisatie) denk ik dat we wel degelijk een paar prachtige 

jeugdherinneringen hebben kunnen creëren.” 

 

Sylvia: “Het afscheid was niet leuk maar wel heel mooi, vooral om te zien wat voor 

indruk je achterlaat in zo’n korte tijd. Ik denk dat we de kinderen twee ontzettend 

leuke weken hebben gegeven en verder nog hebben kunnen helpen met school door 

de rugzakken. Ik ben erg trots op alles dat we hebben gedaan.” 

 

Gijs: “De tweede week was ook echt een succes, de tranen vloeiden rijkelijk aan het 

eind van de twee weken. De onderlinge communicatie en gezelligheid was erg goed 
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binnen de groep. Tot slot nog een tip, kijk het huisje voordat je weg gaat erg goed na. 

Het kan je een hoop stress besparen.” Gijs was zijn tas met reisdocumenten, 

paspoort, portemonnee etc. vergeten. Na een race tegen de klok is dit gelukkig nog 

goed gekomen. 

 

Een van de kinderen tijdens de terugreis van het kamp: “Dit was de mooiste 

week uit mijn leven.” 

 

 

Naast het neerzetten van dit prachtige project is er vanuit de stichting een financiële 

bijdrage gedaan voor het aanschaffen van brandhout voor de armste gezinnen in 

Sarajevo. 
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8 Activiteiten Wij Helpen Daar 2013-2014 

Geschreven door Jasmijn Aukema, Lid Activiteiten 

 

Afgelopen jaar is er binnen de stichting Wij Helpen Daar veel aandacht geweest voor 

verschillende activiteiten. Deze activiteiten zijn grotendeels georganiseerd door de 

activiteitencommissie, die dan ook veel werk verricht heeft. De activiteitencommissie 

bestond uit actieve vrijwilligers die zich – soms naast het deelnemersschap van een 

project – op een andere manier voor de stichting wilde inzetten.  

 

De activiteiten hadden als eerste doel om betrokkenheid en enthousiasme te creëren 

onder de vrijwilligers van de stichting. Het idee was dat het gemakkelijker en leuker is 

om je in te zetten voor je project, wanneer je je betrokken voelt bij de stichting. Als 

tweede doel hadden de activiteiten om de vrijwilligers voorbereid op reis te laten 

gaan. Zo zijn er activiteiten rondom het voormalig Joegoslavië georganiseerd. 

Tevens zijn er activiteiten georganiseerd, die als voorbereiding dienden voor het 

vrijwilligerswerk zelf. De vrijwilligers konden op deze manier reeds kennis maken met 

de doelgroep waarmee ze in voormalig Joegoslavië zouden gaan werken. Al met al 

was het doel om vrijwilligers een brede ervaring te bieden.  

 

Tot mijn grote vreugde is dit gelukt en wordt er met plezier teruggekeken op de 

activiteiten door de vrijwilligers. Ik ben trots op wat wij met de activiteitencommissie 

hebben neergezet afgelopen jaar. We hebben gemerkt dat de betrokkenheid tussen 

de deelnemers van de verschillende projecten groter werd door de 

gemeenschappelijke activiteiten. De bestuursleden waren tijdens de meeste 

activiteiten ook aanwezig, waardoor zij zichtbaar en gemakkelijk bereikbaar waren 

voor de vrijwilligers. Ik hoop dat de activiteiten in de toekomst een belangrijke rol 

blijven vervullen binnen de stichting.  

 

Lustrumviering 

Op 13 december 2013 vond de lustrumviering van Wij Helpen Daar plaats. Het 
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initiatief van de stichting bestond twintig jaar en de statuten van de stichting werden 

vijftien jaar geleden opgesteld. Deze mijlpalen werden gevierd, compleet in de 

aanwezigheid van oprichter Sten Fierant. Als nieuw bestuur werden we in het diepe 

gegooid om zo’n groot, belangrijk evenement gelijk in goede banen te leiden. Alle 

oud-bestuursleden van de stichting waren uitgenodigd, wat zorgde voor een 

gemengd gezelschap. Als eerste sprak Sten Fierant over het begin van de stichting 

en vanuit welk oogpunt de stichting werd opgericht. Er werd een foto gepresenteerd 

van Sten in Trogir. Voor de huidige vrijwilligers van Trogir was deze foto erg 

herkenbaar. Eén van de bewoonsters van het tehuis in Trogir stond zelfs op een foto 

uit 1993 en op een foto uit 2013. Hierna sprak Maaike Konings, een vrouw die zes 

jaar lang, van 1999 tot 2005, betrokken was bij stichting Wij Helpen Daar. Ze had 

deelgenomen aan drie verschillende projecten van de stichting en twee jaar een 

functie binnen het bestuur van de stichting vervuld. Tijdens het vrijwilligerswerk van 

Wij Helpen Daar heeft zij ook haar man leren kennen, waaruit een gezin met twee 

kinderen is ontstaan. Haar verhaal was rijk door de verschillende ervaringen en de 

grote invloed die stichting Wij Helpen Daar op haar leven heeft gehad. Tot slot 

vertelden Alen Vlahovljak en Sanne de Vries, voorzitters van 2013 en 2014, over het 

huidige reilen en zeilen van de stichting. De vijf verschillende projecten werden 

toegelicht.  

 

Kennismakingsborrel 

De kennismakingsborrel vond plaats op 26 maart 2014. De vrijwilligers van de 

projecten van 2014 waren geselecteerd en de projectvergaderingen waren gestart. 

Het doel van de borrel was om de kennismaking tussen de projectleden van het 

eigen project en de andere projecten te stimuleren. Tijdens de kennismakingsborrel 

werd er een pubquiz door het bestuur georganiseerd, waarbij er naast de 

gebruikelijke Einsteinronde rondes waren als ‘schat je rijk’, ‘raad de plaat’ en 

‘culturele gekte.’ Er was natuurlijk ook een vragenronde over stichting Wij Helpen 

Daar. De teams werden gevormd door vrijwilligers van verschillende projecten. Het 

was een drukke, gezellige avond, waarbij de meeste vrijwilligers aanwezig waren. 
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Kroegentocht 

De verschillende projectgroepen waren al meer dan een maand gevormd toen de 

kroegentocht plaatsvond op 30 april. Opnieuw was er veel animo voor gezelligheid 

en waren deelnemers van alle vijf de projectgroepen aanwezig. De kroegentocht 

vond plaats in drie verschillende groepen van rond de zes vrijwilligers, waarbij drie 

kroegen afwisselend werden bezocht. De activiteitencommissie zorgde dat er in elke 

kroeg een ander spel werd verzorgd. In Belgisch Biercafé Olivier werd het spel 

‘Ezelen’ gespeeld, in de Bonte Koe het spel ‘Psychiater’ en in Café den Uyl ‘Wie/wat 

is het’ met gekleurde post-its op het voorhoofd. De avond werd beëindigd in De 

Kroeg. Het was een leuke avond, waarbij je elkaar spelenderwijs op een andere 

manier leerde kennen. Bestuursleden, leden van de activiteitencommissie en 

projectdeelnemers werden door elkaar gemixt in de verschillende groepjes. Door de 

spelletjes was het ijs snel gebroken en kwam iedereen met animerende verhalen 

weer bij elkaar.  

 

Bevrijdingsfestival 

Op 5 mei heeft stichting Wij Helpen Daar een kraampje ingericht op het 

Bevrijdingsfestival in Den Haag. Het doel van de dag was de stichting te promoten en 

de gasten van het festival te animeren. Dit hebben we gedaan door het organiseren 

van verschillende activiteiten. Zo kon je blikgooien, grabbelen, je laten schminken en 

met een grote Facebook like duim op de foto, met als achtergrond de banner van Wij 

Helpen Daar. De leden van de activiteitencommissie hebben zich tijdens het festival 

goed ingezet, waardoor al deze activiteiten gerealiseerd konden worden. Het 

Bevrijdingsfestival trok een breed publiek, waardoor we veel verschillende mensen 

van jong tot oud bereikt hebben. Dit was geheel terug te zien op de like foto’s, die op 

Facebook geplaatst zijn. Tevens waren er fotoposters van alle projecten en flyers 

aanwezig, zodat we de werkelijk geïnteresseerde passanten ook in hun behoeften 

konden voorzien. Het was een mooie, zonnige 5 mei, waarop we veel verschillende 

mensen gesproken hebben en met elkaar gelachen hebben.  
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Lezing Rode Kruis 

Op 14 mei kwamen twee sprekers van het vrijwilligersnetwerk Humanitair 

Oorlogsrecht van het Rode Kruis een lezing geven aan de vrijwilligers van Wij Helpen 

Daar. Het eerste deel van de presentatie werd verzorgd door Rosalien, die vertelde 

over de mensenrechten in tijden van oorlog. Het tweede gedeelte werd verzorgd 

door Soraya, toevallig een oud-vrijwilliger van Wij Helpen Daar. Zij lichtte het conflict 

van voormalig Joegoslavië toe. Voor de vrijwilligers was het de eerste kennismaking 

met het gebied, waar zij vrijwilligerswerk zouden gaan doen. De diversiteit en 

complexiteit van het conflict bleven bij de vrijwilligers voornamelijk hangen. Het was 

een interessante avond, waar eveneens veel vrijwilligers aanwezig waren. 

 

Joegoslavië Tribunaal 

Op 29 mei 2014 hebben vrijwilligers van stichting Wij Helpen Daar het Joegoslavië 

Tribunaal in Den Haag bezocht. Vrijwilligers van alle vijf de projecten waren bij het 

bezoek aanwezig. Het bezoek diende net als de lezing ter voorbereiding op het 

vrijwilligerswerk in voormalig Joegoslavië. Na de paspoortcontrole startte het bezoek 

met een lezing over de functie van het tribunaal. Deze lezing werd uitsluitend aan de 

vrijwilligers van Wij Helpen Daar gegeven, waardoor er veel ruimte was om vragen te 

stellen. Er leek onder de vrijwilligers veel vraag te zijn naar het conflict van voormalig 

Joegoslavië en hoe het conflict zijn sporen in het huidige Servië, Bosnië en Kroatië 

heeft achtergelaten. De spreker ging hierop goed in, waardoor hij op de behoeften 

van de vrijwilligers inspeelde. Na de lezing hebben de vrijwilligers twee getuigenissen 

van de Mladic zaak bijgewoond. Het was indrukwekkend om een rechtszaak van zo'n 

grote orde mee te maken. Tot slot werd er een groepsfoto gemaakt in de centrale hal 

van het tribunaal en werd er nagepraat in een cafeetje in Den Haag.  

 

High tea 

Op zaterdag 14 juni heeft het bestuur van Wij Helpen Daar een benefiet high tea 

georganiseerd voor vrienden en familie. Het bestuur had met elkaar afgesproken – 

naast de inzet van tijd en energie – een bijdrage te leveren aan de inkomsten van Wij 
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Helpen Daar. Op een zonnige zaterdagmiddag kwamen, vanuit alle uithoeken van 

het land, familieleden en vrienden naar Leiden toe. In het karakteristieke pand van 

Ekklesia werden zij door het bestuur verwelkomd met allemaal lekkere hapjes en 

ladingen thee. Aan de bezoekers werd verteld waar het bestuur afgelopen tijd mee 

bezig was geweest en hoe de huidige projecten eruit zien. Het was een gezellige 

middag en het was fijn om familie en vrienden even mee te nemen in de wereld van 

Wij Helpen Daar. 

 

Projectgerelateerde activiteiten 

Voor het eerst dit jaar is er door de activiteitencommissie van Wij Helpen Daar ook 

op een andere manier aandacht besteed aan het ‘voorbereid op reis gaan.’ Naast de 

voormalig Joegoslavië activiteiten zijn er in juni activiteiten georganiseerd die de 

vrijwilligers alvast kennis lieten maken met de doelgroep. Zo hebben de vrijwilligers 

van Niš en Stamnica een instelling voor verstandelijk beperkten bezocht. Zij mochten 

een hele dag meelopen bij verschillende groepen van de instelling. De vrijwilligers 

van Sarajevo en Veliko Gradiste hebben op een kinderopvang verschillende 

activiteiten georganiseerd voor omstreeks vijftig kinderen. Ze hebben spelletjes 

uitgezet op een groot grasveld, waar kinderen van vier t/m twaalf jaar aan 

deelnamen. Het was een kleine voorbereiding op wat de vrijwilligers op de projecten 

zouden tegenkomen. Door de vrijwilligers werden deze extra voorbereidende 

activiteiten als nuttig en waardevol ervaren. Het was fijn om al even in aanraking te 

komen met de doelgroep. Zo kregen de vrijwilligers al voeling met het project en de 

samenwerking binnen de projectgroep. 

 

Taalavonden 

In juni werden er zoals vanouds twee taalavonden georganiseerd voor de 

vrijwilligers. Dit is een jarenlange traditie van Wij Helpen Daar. Naast alle nieuwe 

activiteiten is het natuurlijk ook belangrijk de oude gebruiken te behouden, dus ook 

dit jaar werden er taalavonden georganiseerd. Helaas was Vojka, de vaste lerares 

van Wij Helpen Daar, niet beschikbaar de taalavonden te verzorgen. Gelukkig 
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konden we beroep doen op twee Bosnische vrijwilligers van de stichting: Alen en 

Nermina. Zij verzorgden samen de twee avonden en maakten de vrijwilligers 

enthousiast voor de bijzondere taal. De basisbeginselen van de taal werden 

onderwezen, maar al snel was er gelegenheid voor het stellen van allerlei vragen. Zo 

konden de vrijwilligers precies de woorden leren, die ze dachten op het project nodig 

te hebben. Het waren opnieuw productieve avonden, waarbij de inzet en het 

enthousiasme van de vrijwilligers weer ruim naar voren kwamen. 

 

Etentje 

Op 24 juni is er door de activiteitencommissie een etentje georganiseerd voor de 

vrijwilligers. Het idee was om een gezellige avond met elkaar te verzorgen. Elke 

deelnemende vrijwilliger nam een eigen specialiteit mee, zodat er uiteindelijk veel 

verschillende gerechten op tafel stonden. Het etentje vond plaats in bovenruimte van 

het café Jantje van Leiden. Door de tentamenperiode was deze activiteit minder 

drukbezocht dan de voorgaande activiteiten. Desondanks zat de sfeer er goed in en 

hebben we samen genoten van de verschillende gerechten.  

 

Collecteweek  

In de eerste week van juli vond de collecteweek plaats. Dit is organisatorisch altijd 

een vrij hectische week voor het bestuur en tijdrovend voor de vrijwilligers. Dit jaar 

werd de verplichting van het collectelopen extra benadrukt. Zo werd elke vrijwilliger 

gevraagd om twee shifts van drie uur te collecteren. Het was een productieve 

collecteweek, waarin alle vrijwilligers zich enorm hebben ingezet geld op te halen 

voor de stichting. Het was mooi om te zien dat de meeste vrijwilligers met allemaal 

grappige en bijzondere verhalen terugkwamen. De opbrengst was aanzienlijk hoger 

dan voorgaande jaren. De zon heeft de hele week flink geschenen, wat prettig en 

bevorderend was. 
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ELCID week 

Op 14 augustus heeft Wij Helpen Daar een kraampje ingericht op het LEF festival. 

Dit festival vond plaats in het kader van de ELCID week, waarin eerstejaarsstudenten 

in de Leidse studentenstad worden geïntroduceerd. Op het festival konden de 

nieuwe en huidige studenten van Leiden kennismaken met de stichting. De blikken 

van het Bevrijdingsfestival werden opnieuw gebruikt voor het blikgooien. Met lolly’s 

en armbandjes van Wij Helpen Daar lint werd de aandacht getrokken op het festival. 

Verder was ook al het promotiemateriaal weer aanwezig, waardoor de studenten 

adequaat voorgelicht konden worden. Ter voorbereiding was een lijst verzorgd 

waarop geïnteresseerden hun naam en e-mailadres konden schrijven. De 

aanwezigheid op het LEF leverde stichting Wij Helpen Daar 30 nieuwe 

geïnteresseerden op. Zij ontvangen nu allemaal de nieuwsbrief van de stichting en 

zullen in januari bericht krijgen wanneer er nieuwe projecten gevormd worden. Het 

was een nuttige en gezellige dag. 

 

Bedankborrel 

Op 10 september werd er voor de vrijwilligers een bedankborrel georganiseerd. Het 

doel van de borrel was om de vrijwilligers te bedanken voor de inzet van afgelopen 

maanden. Tevens was het een kans voor de vrijwilligers om elkaar weer te zien en 

ervaringen met de andere projecten uit te wisselen. Door de activiteitencommissie 

werden foto’s verzorgd van de vijf projecten. Zo kon iedereen meegenieten van 

elkaars verhalen. Het was een drukbezochte en gezellige borrel, die voor de 

vrijwilligers meehielp aan een stukje reflectie. Het deelnemen aan een project van Wij 

Helpen Daar is namelijk bijzonder, waarbij je nieuwe ervaringen ondergaat. Als je 

weer thuis bent, besef je je pas hoe indrukwekkend het project was en wat je 

allemaal gezien hebt. Het is dan heel fijn om deze ervaringen met mensen te delen 

die dezelfde of soortgelijke ervaringen hebben. Voor de projectleiders en de leden 

van de activiteitencommissie is op 16 september nog een extra etentje 

georganiseerd, geheel verzorgd door het bestuur. Het was fijn om zoveel actieve 

vrijwilligers te kunnen inzetten afgelopen jaar en zij hadden een extra blijk van dank 
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dan ook verdiend. De bedankactiviteiten vormden een mooie gezamenlijke afsluiting 

van de succesvolle projecten van 2014. 
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9 Evaluatie  

Ieder jaar vraagt het bestuur van Wij Helpen Daar de vrijwilligers om een enquête in 

te vullen. Door analyse van deze enquête worden de ervaringen van de vrijwilligers in 

kaart gebracht en kunnen eventuele verbeterpunten meegenomen worden naar het 

volgende jaar. Dit jaar hebben 34 van de 46 vrijwilligers onze enquête ingevuld. 

Naast de enquête hebben wij met de projectgroepen van Trogir en Niš een 

persoonlijke, uitgebreide evaluatie gehouden. Bij deze projecten waren enkele zaken 

anders gelopen dan gewenst, waardoor er meer informatie nodig was om een goede 

toekomst voor de projecten te kunnen waarborgen. 

 

Voorlichtingsavonden en het voorbereidingstraject 

We hebben onze vrijwilligers gevraagd hoe zij de informatie uit de 

voorlichtingsavonden evalueren. 28 vrijwilligers geven de beoordeling “goed” en zes 

gaven “voldoende”. De vrijwilligers van Veliko Gradiste en Stamnica geven aan dat 

de informatie van de voorlichtingsavonden goed overeenkwam met de werkelijkheid. 

Informatie over het Sarajevo project was ten tijde van de voorlichtingsavonden nog 

niet bekend, omdat het een pilot betrof. Dit werd door de vrijwilligers echter niet als 

problematisch ervaren. Het tehuis in Niš heeft het afgelopen jaar een grote 

verandering doorgemaakt, waarbij één van de drie doelgroepen werd overgeplaatst 

naar een andere locatie. Over deze ontwikkeling werd niet met het bestuur van Wij 

Helpen Daar gecommuniceerd, waardoor de vrijwilligers van Niš voor een vervelende 

verrassing kwamen te staan. De overige informatie werd door het project Niš als 

goed ervaren.  

De meeste vrijwilligers geven aan dat zij tussen de vijf en de tien uur per maand aan 

het voorbereidingstraject hebben besteed. De tweede grootste groep geeft aan hier 

tien tot twintig uur in te hebben gestoken. 
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Activiteiten vanuit de stichting 

Zoals ieder jaar werden er taalavonden georganiseerd om onze vrijwilligers voor te 

bereiden om de communicatie tijdens hun vrijwilligerswerk. Deze activiteit werd als 

overwegend positief ervaren en heeft een kleine basis weten te leggen om met de 

doelgroep te communiceren. Wel is het van belang om in volgende jaren meer 

nadruk te leggen op het leren van eenvoudige woorden dan op het begrijpen van 

grammatica. 

 

Naast de taalkennis zijn er dit jaar voor het eerst een tweetal activiteiten 

georganiseerd om de kennis over het Voormalig Joegoslavië onder de vrijwilligers te 

vergroten. Zowel het bezoek aan het Joegoslavië Tribunaal als de lezing van het 

Rode Kruis worden door de de vrijwilligers als een grote meerwaarde beschouwd. 

Met het oog op het ontstaan van de stichting tijdens de oorlog in de jaren negentig, 

vinden wij het belangrijk dat onze vrijwilligers op de hoogte zijn van de belangrijke en 

recente ontwikkeling in de regio waar zij hun werk doen. Het zijn dan ook activiteiten 

waarvan wij hopen dat ze ook in volgende jaren ondernomen zullen worden. 

Daarnaast zijn er enkele activiteiten aangedragen om de vrijwilligers voor te bereiden 

op het werk met hun doelgroep. Voor veel deelnemers heeft dit hun voorbereiding op 

het project op positieve wijze beïnvloed. Zo konden enkele geplande activiteiten 

alvast uitgetest worden en leverde kon het omgaan met de doelgroep geoefend 

worden. 

 

Tot slot heeft de stichting een aantal gezelligheidsactiviteiten georganiseerd zodat de 

groepen vrijwilligers elkaar beter konden leren kennen. Het algemene oordeel over 

deze activiteiten is positief. Wel werd het als jammer ervaren dat niet iedereen bij 

deze activiteiten aanwezig was. Sommige vrijwilligers geven aan dat zij tijdens de 

activiteiten liever hun eigen projectgroep beter hadden willen leren kennen, terwijl 

anderen juist op meer contact met de andere vrijwilligers groepen hadden gehoopt.  

Vlak voor de aanvang van de projecten hebben alle vrijwilligers deelgenomen aan 

een collecte in Leiden ter behoeve van de stichting. Hoewel velen erg tegen de 
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collecteweek opzagen, viel het voor vrijwel iedereen mee en gingen ze na hun dienst 

met een positief en voldaan gevoel naar huis. 

 

Ervaringen tijdens de projecten 

De meeste vrijwilligers waren positief verrast over het contact met hun doelgroep. 

Hoewel er absoluut sprake was van een taalbarrière, bleek communicatie toch goed 

mogelijk te zijn. Improviseren, handen en voetenwerk en het af en toe inschakelen 

van iemand die de taal machtig was, bleek voldoende om de activiteiten uit te voeren 

en een band met de mensen op te bouwen. De communicatie met de directie van de 

tehuizen/centra waar de projecten plaatsvonden verliep bij Veliko Gradiste, Stamnica 

en Sarajevo erg soepel. Dit was helaas niet het geval bij Niš en Trogir, waar de 

vrijwilligers weerstand ervoeren. Dit is uitgebreid besproken met het bestuur en wordt 

meegenomen naar volgend jaar. 

 

Het overgrote deel van de vrijwilligers vond dat er binnen de projecten een goede 

balans bestond tussen het vrijwilligerswerk en vrije tijd. Alleen vanuit Trogir kwamen 

duidelijke signalen dat er te veel vrije tijd was en er weinig mogelijkheden waren om 

binnen het tehuis te werken. Sarajevo geeft aan dat er tijdens de eerste week vrijwel 

geen vrije momenten bestonden. Dit werd echter niet als storend ervaren, omdat 

deze vrije tijd tijdens de tweede week wel aanwezig was. 

 

Tot slot hebben we onze vrijwilligers gevraagd hoe zij tegenover het contact met het 

bestuur van de stichting stonden. De meeste vrijwilligers geven aan dat er weinig 

directe communicatie plaatsvond, maar hebben dat niet als problematisch te ervaren. 

Praktische informatie en updates over de overstromingen in de regio werden duidelijk 

gecommuniceerd en velen geven aan dat zij altijd het gevoel hadden bij het bestuur 

aan te kunnen kloppen met eventuele problemen. Wel werden er enkele 

opmerkingen gemaakt over onvolledige en te late reisinformatie. Met name Trogir en 

Sarajevo ondervonden hier hinder van. 
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Eindbeoordeling 

We hebben onze vrijwilligers gevraagd om de stichting een eindcijfer te geven. Dit 

heeft een gemiddelde opgeleverd van een 8,2, waar wij natuurlijk erg trots op zijn! 

Met de resultaten van de enquêtes en de persoonlijke evaluaties met Trogir en Niš 

hopen wij hiermee voldoende informatie aan het volgende bestuur hebben gegeven 

zodat “Wij Helpen Daar” zal blijven groeien. 

  

Tot slot een kleine greep uit de eindbeoordelingen van de stichting: 

 

“Heel leuke stichting, ik vind de manier waarop de projecten worden georganiseerd 

echt super. Je bent veel meer betrokken bij het project als je eerst zelf geld in moet 

zamelen en dan met z'n allen bepalen wat ermee gedaan wordt.” 

 

“Fantastische, integere stichting die gerund wordt door een bestuur met pit.” 

 

“Ik vind het een hele goede stichting! Het is heel mooi om zelf mensen te kunnen 

helpen en het resultaat gelijk te kunnen  zien. Je bouwt een goede band op met je 

projectgroep en ook met de kinderen in Veliko. Ik  zou het voor geen goud gemist 

willen hebben.” 
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