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1. Voorwoord 

 

Voor u ligt het jaarverslag van Stichting Wij Helpen Daar 2014-2015. In 2014-2015 zaten er 

zes jonge vrouwen in het bestuur. Vijf van deze vrouwen waren in de jaren hiervoor op 

project geweest. Zo beschikten we over kennis van de verschillende projecten maar hadden 

we ook een frisse nieuwe blik. Wij hebben geprobeerd de projecten optimaal te laten 

functioneren en daar waar nodig te verbeteren.   

 

Het bestuur van het vorig jaar had ons een belangrijke taak meegegeven. Aangezien de 

stichting groeit en goed loopt, was er ruimte voor een nieuw project. Onze taak was dan ook 

om een verkenningstocht te organiseren en een nieuw project op te sporen. Drie 

bestuursleden zijn naar Banja Luka in Bosnië en Rožaje in Montenegro afgereisd. Hier 

hebben ze met de hulp van Adis Durakovic, Nenad Veselinovic en Simona Veselinovic een 

hoop opties verkend. Wij willen Adis Durakovic, Nenad Veselinovic en Simona Veselinovic 

hierbij daarvoor nog speciaal bedanken. De uiteindelijke keuze is gevallen op Rožaje. Nu is 

het aan het bestuur van 2015-2016 om een goede pilot te starten, waar wij het volste 

vertrouwen in hebben.   

 

Naast de verkenningstocht heeft het bestuur zich ook bezig gehouden met de 

professionalisering van de stichting. Voor al onze vrijwilligers hebben wij een Verklaring 

Omtrent Gedrag aangevraagd. We hebben de taken van de Raad van Toezicht verruimd en 

hiervoor een reglement opgesteld. Naast deze interne verbeteringen hebben we ook ons 

digitale visitekaartje, de website, helemaal vernieuwd.   

 

Al met al was het een druk jaar. We hebben een hoop kansen gekregen en deze hebben we 

als bestuur met liefde aangepakt. In dit verslag kunt u lezen hoe onze projecten en andere 

activiteiten zijn verlopen. Wij willen iedereen bedanken die zich heeft ingezet voor Stichting 

Wij Helpen Daar. Deelnemers, projectleiders, partners, donateurs, activiteitencommissie en 

alle anderen die de stichting hebben gesteund, hartelijk bedankt!   
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Lanah Haakman  Voorzitter 
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Annika Hoogkamer  Penningmeester 
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2. Partners en sponsoren 
 

Naast onze vrijwilligers bedanken we graag de volgende organisaties en personen voor hun 

inzet en bijdrage aan het werk van Stichting Wij Helpen Daar:  

 

Financial Administration Service & Technology (FAST) 

Fonds 1818 

Stichting Bisschop Bekkers 

Stichting Kinderfonds van Dusseldorp 

Gemeente Leiden 

Leidse Studenten Ekklesia 

Stuurgroep Diaconie Leidse Studenten Ekklesia 

Stichting Gemiva Zoeterwoude  

Reinaerde De Heygraeff Woudenberg 

Marente Noordwijk 

Max, van Maxxoo Online Ondernemen 

Alen Vlahovjak 

Jovan Bogdanovic 

Dom Staraca te Trogir 

Dom Nikola Sumenkovic te Stamnica 

Dom Dusko Radovic te Niš 

S.O.S. Kinderdorpen Sarajevo (in het bijzonder Senka Čimpo) 

Jelena Petrovic 

Snezana Petrovic 

Werkgroep de Ruijter (met name Judith van Egmond en Ant van der Plas) 

Simona Veselinovic  

Nenad Veselinovic 

Adis Durakovic 

In het bijzonder bedanken we graag Jan-Pieter Goossens van administratiekantoor FAST te 

Leiden, voor zijn inzet en ondersteuning met betrekking tot de financiën van Stichting Wij 

Helpen Daar.   
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3. Project Trogir, Kroatië 

Geschreven door Evy Gobbens en Almir Kalac   

 

Doelgroep 

Wij hebben geholpen in het ouderen verzorgingstehuis Dom Staraca in Trogir. Dit tehuis 

heeft ongeveer 110 bewoners en verschillende doelgroepen:  

1. Een grote groep kon niet meer voor zichzelf zorgen, omdat zij of geestelijk of lichamelijk 

gehandicapt waren. Dit betekende dat sommigen moesten worden geholpen met het eten.  

2. Er was een groep bedlegerigen, aan wie wij aandacht schonken door eten en drinken rond 

te brengen (wat we zelf hadden gekocht) en een klein praatje te maken.  

3. Een grote groep gehandicapten was nog erg actief, waarmee wij activiteiten deden.  

4. Bij deze groep was meestal ook de groep aanwezig die niet geestelijk gehandicapt waren, 

maar in het tehuis verbleven met een andere reden (om af te vallen, of om te revalideren). 

Met de laatste twee groepen hebben wij de meeste activiteiten ondernomen, zoals hieronder 

beschreven. 

 

Voorbereidingstraject 

Ons voorbereidingstraject bestond voornamelijk uit vergaderingen, geld inzamelen en 

activiteiten om elkaar beter te leren kennen. De eerste maand hebben we vooral vergaderd 

over wat onze verwachtingen waren, wat we wilden bereiken en gesproken met een 

vrijwilliger die het jaar daarvoor naar Trogir was geweest en ons advies gaf. We zijn 

begonnen met geld in te zamelen door middel van een sponsorloop, daarmee hadden we 

bijna €900, - opgehaald. Verder hebben we een bake-sale gehouden op de universiteit, 

armbanden verkocht op Bevrijdingsdag, een tapasavond georganiseerd en via crowdfunding 

sponsors binnen gehaald. Dit leidde ertoe dat we met een bedrag van meer dan €1.900, - 

naar Trogir gingen. Om ons helemaal voor te bereiden op ons vrijwilligerswerk hebben we 

ook een vrijwilligersactiviteit gedaan in Nederland. 

 

Activiteiten op het project  

Wij hebben goed nagedacht welke activiteiten wij met onze doelgroep konden doen en 

hebben dit ook besproken met het tehuis. Wij hebben onder andere met een groepje van 

twee á bewoners van het tehuis bijna dagelijks gezwommen. De bewoners zwemmen bijna 
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nooit als wij er niet zijn en daarom hebben wij ervoor gekozen om dit bijna elke dag met ze te 

doen. Verder hebben wij de dames een make-upje gegeven, nagels gelakt en sieraden 

uitgedeeld. Dit vonden de bewoonsters erg leuk en ze straalden! Voor de mannen hadden 

wij shirtjes, petten en hoeden. Ook zij vonden dit erg leuk. Daarnaast hebben wij een dagje 

bingo gespeeld met de bewoners, met leuke prijzen. Op dezelfde dag is er een groepje van 

ons gaan jeu de boulen met drie bewoners en ook zij hebben het als 

zeer goed ervaren. Verder hebben wij dagelijks de zusters geholpen 

met de lunch, geschilderd met de bewoners, sieraden gemaakt, 

kleding uitgedeeld en hen heel veel aandacht gegeven! 

 

Materiële investeringen  

De materiële investeringen die we hebben gedaan voor de 

activiteiten waren onder andere cadeautjes voor het bingo spel 

(petten, armbanden, zonnebrillen, shirts etc.), waterschoenen voor 

degenen die wilden zwemmen, shirts voor bewoners die met gaten in 

hun kleding liepen, tafelkleden voor de woonkamer, verf voor de woonkamer en alle 

benodigde verfspullen omdat we de woonkamer hebben gerenoveerd. Een grote investering 

die we aan het einde hebben gedaan waren ongeveer 40 nieuwe lakens en 30 nieuwe 

kussenslopen. De oude lakens en kussenslopen waren erg aan vernieuwing toe. We hebben 

echter geld overgelaten voor Trogir 2016, omdat wij het verstandiger vonden als zij in iets 

groters investeren. Een aantal ideeën hiervoor zijn: nieuwe matrassen, nieuwe lakens (voor 

iedere bewoner) of nieuwe bedden. Wij zouden graag in contact komen met Trogir 2016, 

zodat we kunnen praten over de grote investeringen. 
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Vrije tijd  

In Trogir hebben we redelijk wat vrije tijd gehad. Het strand was op steenworp afstand en wij 

hebben hier dan ook veel gelegen. Verder hebben wij in onze vrije tijd het centrum van Trogir 

bezocht, een boottochtje naar Split gemaakt, de markt in Trogir bezocht, zijn we uit eten 

geweest in de stad en hebben we spelletjes gespeeld. In het tussenweekend zijn wij naar 

een kroegentocht in Split geweest, waar het erg gezellig was. De dag daarna hebben wij 

gebruikt om van de kroegentocht bij te komen en hebben wij ’s avonds gebarbecued met de 

psycholoog van het tehuis. Op de zondag hebben wij het nationaal park Krka bezocht. Ook 

dit was erg mooi. Kortom, we hebben ons niet verveeld in het tussenweekend want er is veel 

te doen in Kroatië.  
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4. Project Stamnica, Servië 

Geschreven door Hadia Ahmady en Fazira Kasiem 

Doelgroep 

Onze doelgroep was zeer divers. In Stamnica wonen zowel kinderen en jongeren, als 

volwassenen en ouderen. Ze wonen verspreid over het terrein. De ouderen hebben een 

eigen huisje, de kinderen en jongeren wonen verspreid over twee huisjes en verder wonen 

de iets wat zelfstandigere volwassenen in een ander deel van het tehuis. Zij mogen in 

principe over het hele terrein lopen en liepen dan ook geregeld met ons mee naar de andere 

huisjes. Ons werk bestond voornamelijk uit het spelen met en bezighouden van de 

bewoners.  

 

Voorbereidingstraject 

Ons groepje is al vrij snel na de bekendmaking van de indeling van het project van start 

gegaan met geld inzamelen. We hebben een crowdfunding (www.dreamordonate.nl) 

opgezet, waarop geld gedoneerd kon worden. Hiervoor hebben we in de eerste instantie 

onze familie en vrienden benaderd. Verder heeft een aantal vrijwilligers een sponsorloop 

gedaan, hebben we koekjes en cupcakes verkocht op Koningsdag, hebben twee vrijwilligers 

wafels gebakken met de buurtkinderen en hebben we een filmavond en tapasavond 

georganiseerd. Uiteindelijk hebben we €2.138,81 opgehaald. Om vervolgens een indruk te 

krijgen van onze doelgroep hebben we een project gerelateerde activiteit gehad. Hiervoor 

zijn we naar de Reinaerde in Woudenberg gegaan, waar we met de cliënten hebben geverfd 

en koekjes gebakken.  
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Activiteiten op het project  

Qua activiteiten hebben we de eerste week veel gekleurd, bellen geblazen, gedanst en 

gezongen, opgetut en vooral lekker gek gedaan. Dit vanwege het feit dat het buiten te warm 

was voor activiteiten. Verder hebben we veel gesnoezeld met de bedlegerigen en ballen 

overgegooid. In de tweede week hebben we een aantal buitenactiviteiten georganiseerd, 

zoals een waterballonen gevecht en veel sportactiviteiten (voetbal, basketbal en hockey). 

Ook hebben we een middagje superleuk met een geselecteerd groepje kinderen 

gevingerverfd op twee grote spandoeken en is een groepje vrijwilligers bij de ouderen langs 

geweest om sieraden te maken en om te knutselen. De laatste donderdag van de tweede 

week zijn we met twee groepjes vrijwilligers naar verschillende afdelingen gegaan om voor 

de kinderen en volwassenen te zingen, waarbij twee vrijwilligers gitaar konden spelen. Tot 

slot hebben we op de vrijdag van vertrek een afscheidsfeest georganiseerd. Alle kinderen die 

naar buiten mochten onder begeleiding zijn meegenomen naar buiten, waar we ze allemaal 

bij een tafeltje hebben verzameld. Daar hebben we lekker luide muziek opgezet en hen 

getrakteerd op chocola, chips, cakejes en nog veel meer. Omdat we met verschillende 

doelgroepen hebben gewerkt en daarom verschillende activiteiten hebben ondernomen, 

zagen we ook verschillende reacties. Zo merkten we met het snoezelen dat verstijfde 

bedlegerigen veel minder spierspanning vertoonden, ze zagen er minder verkrampt en 

vooral meer ontspannen uit. Tevens zag je een glimlach op hun gezichten verschijnen. De 

overige groepjes van kinderen en volwassenen hebben de activiteiten gewoonweg als een 

enorm plezier ervaren. Wanneer ze ons in de ochtend aan zagen komen, stonden ze 

allemaal te zwaaien en te springen en konden ze moeilijk op hun plek blijven zitten. Wij als 

groep hebben het ontzettend naar ons zin gehad. De eerste dag was even wennen maar 

daarna zijn we elke dag met enorm veel plezier terug naar het tehuis gegaan.   
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Materiële investeringen  

We hebben met het geld vier airco’s gekocht voor het 

tehuis. Gedurende de zomermaanden is het erg warm 

en gedurende de wintermaanden erg koud. Het bestuur 

van het tehuis vond het dus erg belangrijk dat deze 

gekocht werden. Verder hebben we 400 paar crocs 

gekocht voor de bewoners en tot slot hebben we nog 

een nieuwe keuken betaald voor één van de huisjes 

voor het begeleid wonen.  

Vrije tijd  

Ons tussenweekend hebben we in de hoofdstad van Servië doorgebracht. Belgrado is een 

bruisende stad waar je van alles kan vinden; van de grote kledingwinkels die we in 

Nederland gewend zijn tot aan kleine antieke en vintage winkeltjes met handgemaakte 

kleding en sieraden. We hebben in ons weekend naast de binnenstad ook het Ada meer 

bezocht, we zijn naar het Kalemegdan (fort) geweest en we hebben een grote kerk bezocht 

waarvan de bouw twintig tot dertig jaar geleden is gestart. Verder hebben we kennis 

gemaakt met het team van MaliVeliki, een Servische vrijwilligersorganisatie die al ruim 

twintig jaar nauw samenwerkt met het tehuis in Stamnica. Ze zijn op dit moment bezig met 

het testen van de motorische vaardigheden van de kinderen van het tehuis door middel van 

spelletjes op de computer. Verder willen ze ook in het tehuis in Stamnica ‘Hippotherapy’ 

introduceren, dit is een soort werktherapie met paarden waar kinderen actief mee bezig 

zullen zijn om vooral hun grove motoriek te verbeteren en daarnaast te ontspannen. Tot slot 

zijn we vaak uit eten geweest en zijn we nog uitgegaan op de riverboatclubs. Zoals de naam 

al suggereert, zijn het allemaal clubs op boten langs het water. Deze waren gelegen op 

loopafstand van ons hostel Yasmin.   
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5. Project Niš, Servië 

Geschreven door Judith van Beek en Michi Alvarez 

 

Doelgroep 

In de eerste anderhalve week hielden we ons bezig met lichamelijke en geestelijke 

beperkten en uit huis geplaatste jongeren. Zij woonden allen in een tehuis in Niš, Dusko 

Radovic. Wij kwamen elke ochtend en middag langs om spelletjes te doen, te wandelen, 

buiten te spelen, ijsjes te eten en dergelijke. In de tweede week zijn we drie dagen mee op 

vakantie geweest met een stichting voor mensen met het syndroom van Down. We 

verbleven hier in een hotel in Sokobanja, samen met de families van de groep.  

 

Voorbereidingstraject 

Om ideeën te bespreken, afspraken te maken over manieren om geld in te zamelen en om te 

bespreken hoe ons project eruit zou komen te zien, hebben we een aantal keer vergaderd. 

Daarnaast hebben we ook meer ontspannen dingen gedaan, zoals samen eten en hebben 

we de activiteiten van Wij Helpen Daar bezocht. In Nederland hebben we ons voorbereid op 

het project door een bezoek te brengen aan Swetterhage in Zoeterwoude, waar we mochten 

assisteren bij de dagbesteding van verstandelijk beperkten en psychiatrische cliënten. Een 

aantal leden van onze groep was al werkzaam in de zorg, dus die waren al bekend met de 

doelgroepen. Vanaf het begin hebben we ons erg beziggehouden met het inzamelen van 

geld. We hebben donuts verkocht met Koningsdag, wat een groot succes was. Op dezelfde 

dag hebben we ook polaroids gemaakt om te verkopen in Amsterdam, wat helaas minder 

goed liep. Daarnaast is er nog meegedaan aan een sponsorloop in Leiden, zijn er koekjes 

gebakken en verkocht met Moederdag, hebben we twee dagen op de IJ-hallen gestaan en 

hebben we een kledingverkoop georganiseerd in Leiden. Bovendien hebben we giften gehad 

van vrienden, familie en kennissen. Eén van onze projectgenootjes kent een blogger die als 

verrassing €370 voor ons had verzameld.  

 

Activiteiten op het project  

We hebben Henna tattoos gemaakt, gevingerverfd, gesport, gewandeld, watergevechten 

gedaan, een bonte avond georganiseerd, pannenkoeken gebakken, stoelendans gedaan, 

gezwommen, een rondleiding gehad door Niš (museum, concentratiekamp, schedeltoren), 
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de spa bezocht (Niško Banja), uiteten geweest, naar de bioscoop geweest, wat gedronken, 

ijsjes gehaald, geschommeld, gesnoezeld en veel gehangen en gepraat. De beperkten 

waren erg enthousiast over het watergevecht met flessen, ballen en waterpistolen. Ook 

vonden ze de bonte avond erg leuk, al hielden ze dit niet zo lang vol. Daarnaast was 

wandelen ook fijn. Met de zwaardere verstandelijk beperkten hebben we gesnoezeld en 

mochten een aantal helpen met verschonen en geven van eten. De jongeren vonden de 

bonte avond ook erg leuk, waarbij we gingen dansen en spelletjes deden. In Sokobanja (bij 

de stichting voor kinderen met het syndroom van Down) hebben we met name gezwommen 

met de doelgroep. Verder hebben we met ze geknutseld. We probeerden nog spelletjes te 

doen zoals ‘pinkelen’, maar dit bleek toch wel lastig. Ze hielden vooral van dans en spel, wat 

we met hen deden door middel van een stoelendans en hun traditionele dans tijdens het 

avondeten met live muziek. Twee groepsleden hadden van tevoren een toneelstuk bedacht, 

wat met name ‘mime’ was en waarbij er dus niet gepraat hoefde te worden, wat ook erg in de 

smaak viel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiële investeringen 

Vanuit Nederland hadden we veel aan snoezelmateriaal meegenomen. We kregen spullen 

met korting mee door te vermelden dat het voor vrijwilligerswerk was. Verder hebben we veel 

speelgoed gekocht voor het tehuis, zoals waterpistolen, tekenborden, pingpongballetjes en 

batjes, een trampoline, schommel, verrekijker, radio, microfoons, schoenen, parasols voor 

aan de rolstoelen en een grote parasol. Op verzoek van de directeur is er een roeiapparaat 

gekocht, al vroegen we ons af of de kinderen deze nou echt konden gebruiken. 
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Waarschijnlijk is deze uiteindelijk meer voor het personeel. Daarnaast wilden we de tuin laten 

opknappen. Er is hiervoor iemand langsgekomen om te kijken hoe we dit konden bereiken, 

maar uiteindelijk is het er helaas niet meer van gekomen om de tuin aan te pakken. In 

Sokobanja werden we echt als gasten gezien, waardoor we niet veel konden kopen. We 

hebben wel de drankjes uit het hotel en de knutselmaterialen betaald voor de doelgroep. 

 

Vrije tijd 

Toen we aankwamen in Belgrado zijn we de stad gaan verkennen. We hebben 

rondgewandeld en zijn uit eten geweest. In de avond is er een groepje nog wat gaan drinken 

en de rest ging weerwolven in het hostel. In ons tussenweekend in Niš is een deel van de 

groep vrijdag uit geweest in Niš. Zaterdagmiddag zijn we alsnog naar het tehuis gegaan, 

omdat we het eigenlijk wel leuk vonden om zo veel mogelijk tijd met de groep te besteden. 

Daarna zijn we met zijn allen uit eten geweest en wat gaan drinken. Zondag hebben we 

lekker gerelaxt, een aantal ging winkelen, slapen of naar het zwembad. De vrijdag in 

Belgrado voor ons vertrek zijn we opnieuw uit eten geweest en hebben we daarna wat 

gedronken en gezeten in het hostel. 
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6. Project Veliko Gradište, Servië  

Geschreven door Anouk de Louw en Malou Allertz    

 

Doelgroep 

De doelgroep voor ons project waren de Roma kinderen uit het dorp Veliko Gradište in 

Servië. Doordat ons project specifiek gericht was op de kinderen uit dat bepaalde dorp, 

waren wij niet verbonden met een instelling daar. Wel is er in Veliko Gradište een organisatie 

die zichzelf een NGO noemt, waar Jelena en Snezana ook contact mee hebben. Zij hebben 

bijvoorbeeld geholpen met het uitdelen van de winterjassen vorige winter en hebben ook een 

lijst met namen van alle kinderen. De setting waarin wij ons werk hebben verricht, was 

voornamelijk op het basketbalveldje bij het Roma dorp of in het park aan de Donau in Veliko 

Gradište.  

 

Voorbereidingstraject 

Toen de groep eenmaal bekend was, hebben we eerst een middag gepland om iedereen 

een beetje te leren kennen. Daarna zijn we gaan brainstormen over ideeën om geld in te 

zamelen. We hebben op Koningsdag cupcakes gebakken en armbandjes verkocht, 

daarnaast hebben we meegedaan aan de City Run van de Leiden marathon als 
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sponsorloop. Als laatste activiteit hadden we een tapasavond georganiseerd. We hebben 

ongeveer elke drie weken geprobeerd met zo veel mogelijk mensen te vergaderen om deze 

activiteiten te plannen en om elkaar beter te leren kennen.  

 

Activiteiten op het project 

We hebben voordat we naar Veliko Gradište gingen een draaiboek gemaakt met alle 

activiteiten die we daar met de kinderen wilden ondernemen. Zo konden we een gevarieerd 

programma verzorgen. Een aantal activiteiten die we hebben georganiseerd zijn zwemmen, 

watersporttoernooi, sportdag, knutseldag etc. Vooral het zwemmen was erg populair! 

 

Materiële investeringen  

Voordat we naar Veliko gingen, hebben we een kledinginzamelingsactie gehouden. Hierdoor 

hadden we al heel veel kleren ingezameld voordat we daarheen zouden gaan. Iedereen 

heeft met één of twee koffers extra gereisd. Deze hebben we met behulp van de NGO 

uitgedeeld, waardoor iedereen nieuwe kleren heeft gekregen. Ook hebben we van elk kind 

een foto laten afdrukken en in een fotolijstje gegeven. Op de laatste dag hebben we 

afscheidstasjes uitgedeeld met leuk speelgoed voor de kinderen. Daarnaast zijn er na afloop 

van het project winterschoenen gekocht voor alle kinderen.   

 

Vrije tijd 

In het tussenweekend zijn we naar Belgrado gegaan en hebben we veel dingen in de stad 

ondernomen. Verder hadden we in Veliko zelf niet heel veel vrije tijd gehad, doordat we de 

hele dag met de kinderen waren en ons daarna nog moesten voorbereiden voor de dag 

erna. We zijn wel gezellig elke avond uit eten gegaan. 
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7. Project Sarajevo, Bosnië-Herzegovina 

Geschreven door Janneke Rietman en Lieske Zonderland.  

 

De doelgroep 

Project Sarajevo werkt met name samen met het Family Strengthening project van SOS 

Kinderdorpen. Het Family Strengthening project richt zich op de armste gezinnen van 

Sarajevo en probeert ouders vaardigheden aan te leren om hun situatie te verbeteren, 

waarbij de problematiek waarmee deze gezinnen te maken hebben uiteenlopend is 

(verslaving, verwaarlozing etc.). Project Sarajevo draagt hieraan bij door in week 1 een kamp 

te organiseren voor een door SOS Kinderdorpen geselecteerde groep van 30 kinderen. De 

tweede week hebben we iedere dag verschillende activiteiten georganiseerd op 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 prachtig 

project waarbij kinderen hebben kunnen genieten van de activiteiten en duidelijk zijn 

opgebloeid! 

 

Voorbereidingstraject 

De voorbereidingen voor dit project hebben zich grofweg afgespeeld op twee gebieden: geld 

inzamelen en het daadwerkelijk voorbereiden van het project zelf. De eerste weken na de 

kennismaking met elkaar hebben wij ons vooral gefocust op geld inzamelen, omdat we 

merkten dat het handig is ver van tevoren acties in te plannen (dan kunnen zoveel mogelijk 

projectleden aanwezig zijn). Zo hebben we onder andere op de rommelmarkt gestaan met 

Koningsdag, meegedaan met de Leiden Marathon op de 5 km, een high tea georganiseerd 

en kleren verkocht op marktplaats. Al met al leverde dit een bedrag van €2.264,15 op, iets 

waar we heel trots op zijn!   

 

Het daadwerkelijk voorbereiden van het 

project zelf is iets waar ruim de tijd voor 

moet worden genomen. Wij hebben het 

draaiboek van vorig jaar als uitgangsbasis 

genomen, waarna we het aangepast 

hebben naar ons idee en de ervaringen 
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van de vrijwilligers van het jaar daarvoor (wat vonden de kinderen wel leuk, wat niet etc.). Wij 

hadden onze projectgroep opgesplitst in twee groepen: 1 groep die het draaiboek voor week 

1 maakte en 1 groep die het draaiboek voor week 2 maakte. Ook hebben we bij het maken 

van deze draaiboeken rekening gehouden met eventueel slecht weer. Om deze reden 

hebben we zowel activiteiten die binnen gedaan konden worden als activiteiten die buiten 

gedaan konden worden opgenomen in het draaiboek. We hadden de deadline op begin juni 

gezet voor beide draaiboeken, zodat we daarna nog genoeg tijd hadden om alle 

benodigdheden in Nederland te verzamelen. Wij kwamen namelijk zondagmiddag aan in 

Sarajevo en gingen op maandag al op kamp met de kinderen, dus het was belangrijk om de 

meeste dingen voor het kamp al in Nederland te kopen. Daarnaast hebben we, door de 

geruime tijd die beschikbaar was, een speelgoeddistributeur gevonden die ons erg veel 

spullen gratis wilde meegeven. Dit was fantastisch en bespaarde ons veel geld! Ook hebben 

we SOS Kinderdorpen van tevoren gemaild, zodat we wisten welke materialen nog aanwezig 

waren.  

 

Activiteiten op het project 

Week 1 

Week 1 speelde zich af op een scoutingterrein vlakbij het meer Boracko Jezero. Dit terrein is 

fantastisch: het heeft mooie hutjes om te slapen, veel gras om spellen op te doen en een 

overdekte ruimte voor het eten en activiteiten tijdens slecht weer. Na het vertrek met de bus 

vanaf SOS waren de eerste momenten met de kinderen wat onwennig, maar na een paar 

uur werden zowel de kinderen als wij wat losser in het contact. We hebben iedere middag 

met de kinderen gezwommen en in de ochtenden en avonden hebben we andere activiteiten 

voor ze georganiseerd. Belangrijk is om je flexibel op te stellen en aan te voelen wat de 

kinderen willen, op die manier kun je het meest genieten van de tijd samen. Voor SOS biedt 

het kamp de mogelijkheid om de kinderen beter te zien, want zij focussen zich vooral op de 

ouders. Naarmate de week vorderde was duidelijk te zien dat de kinderen opbloeiden: het is 

voor hen een fantastische week geweest waarin ze lekker hebben kunnen ontspannende in 

de natuur! Kinderen die aan het begin van de week nog heel verlegen waren, stonden op de 

laatste avond het langste mee te dansen op de disco. Aan het begin is het soms lastig om 

contact te krijgen met een kind dat geen woord zegt, maar het gooien van een bal en veel 

naar ze lachen doet wonderen! Het contact tussen de projectleden en de medewerkers van 
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SOS is erg goed verlopen: Senka vond de vrijwilligers toegewijd en de verdeling van de 

verantwoordelijkheden voelde natuurlijk aan.  

 

Week 2  

Week 2 speelde zich af op het activiteitencentrum van SOS zelf. Op maandag, dinsdag en 

donderdag hebben wij activiteiten georganiseerd op het centrum. Op woensdag zijn we met 

de kinderen naar een zwemparadijs in Sarajevo gegaan. Vrijdag was het Suikerfeest, 

waardoor de activiteiten helaas niet door konden gaan. De medewerkers van SOS hebben 

ons erg goed geholpen gedurende de week: niets was teveel en we mochten overal gebruik 

van maken. Ook is week 2 een echte toevoeging op week 1: kinderen die niet mee 

kunnen/mogen/willen op kamp hebben nu ook activiteiten en kunnen genieten van wat extra 

aandacht. Het beschilderen van de klimwand was een mooie toevoeging aan onze 

activiteiten en ook het zwembad was een groot succes.   

 

Materiële investeringen  

Ons ingezamelde geld hebben wij met name besteed aan spullen die we van tevoren 

hebben gekocht in Nederland voor het kamp. Daarnaast hebben we ijsjes, water en andere 

kleine dingen gekocht op het kamp. Aan het einde van de rit hadden we nog meer dan 

€1.000 over om te besteden. Het activiteitencentrum van SOS is echter erg luxe en biedt 

vele faciliteiten voor de kinderen, dus een investering hierin is vrijwel overbodig. Wij wilden 

ons dan ook meer op de kinderen en de gezinnen zelf richten, maar waren helaas te laat om 

bijvoorbeeld pakketjes per gezin te maken. Uiteindelijk hebben we besloten om de helft van 

het geld uit te geven aan schoolspullen (schriften, boekjes, pennen, potloden) en de andere 

helft aan schooltassen. Deze spullen zijn namelijk erg kostbaar in Bosnië en de kinderen 
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hebben hier geen geld voor, terwijl ze het wel nodig hebben. Al met al een erg mooie 

investering, waarvan we hopen dat ze nog lang plezier hebben.  

 

Vrije tijd 

De vrije tijd valt met name in het tussenweekend en de avonden in week 2. Na het kamp 

waren wij helemaal gesloopt dus hebben we eerst even genoten van een lange ochtend 

uitslapen. De vrije tijd zorgde ervoor dat we ook de stad en de cultuur konden leren kennen, 

velen van ons hebben dit als heel bijzonder ervaren. De zaterdag in het tussenweekend viel 

echter op de nationale herdenking van 20 jaar Srebrenica en de sfeer in de stad was dan 

ook heel bedrukt. Wij hebben dit als moeilijk ervaren, maar vooral erg leerzaam (zijn ook 

naar een tentoonstelling erover geweest). De avonden in week 2 hebben wij veelvuldig 

doorgebracht in de stad zelf.  
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8. Verkenningstocht en nieuw project 

 

Stichting Wij Helpen Daar blijft groeien en de vraag om hulp in voormalig Joegoslavië is nog 

altijd groot. Daarom vetrokken afgelopen juni drie bestuursleden van Wij Helpen Daar naar 

Bosnië en Montenegro voor een verkenningstocht naar een nieuw project.  

 

In tien dagen werden vele kilometers afgelegd en vier mogelijke projecten bezocht. De 

eerste bestemming was Rožaje, een klein dorpje middenin de bergen in het oosten van 

Montenegro. Er werd een bezoek gebracht aan het ziekenhuis en aan The Society for 

Paraplegic. In het ziekenhuis werd met een kinderarts en kinderpsycholoog gesproken over 

de gehandicapte kinderen in het dorp. Het aantal kinderen met een handicap in Rožaje ligt 

hoog, variërend van het syndroom van Down tot gedragsproblematiek. De kinderen worden 

vanwege het stigma dat rust op hun handicap voornamelijk binnengehouden en hun ouders 

zijn vaak te arm om aan hun behoeften te kunnen voldoen. De kinderarts en 

kinderpsycholoog zouden graag mee willen werken aan het opstarten van een project voor 

deze kinderen, die het ziekenhuis regelmatig bezoeken. Ook zou het ziekenhuis alle 

materiële hulp goed kunnen gebruiken.  

Daarnaast werd een bezoek gebracht aan The Society for Paraplegic, een instelling voor 

volwassenen met een lichamelijke handicap. Deze volwassenen komen bijeen in een ruimte 

waar zij onder andere schilderen en magneten maken om te verkopen. Zij zouden graag 

dingen willen leren waarmee zij hun waarde op de arbeidsmarkt vergroten, zoals het leren 

omgaan met computerprogramma's. Daarnaast zou er veel werk kunnen worden verricht aan 

de bijeenkomstruimte die in slechte staat is.  

 

De tweede bestemming was Banja Luka, de tweede grootste stad in Bosnië. Hier werd een 

bezoek gebracht aan een bejaardentehuis en een kindertehuis. De hulp aan de 

psychiatrische afdeling van het bejaardentehuis leek hier het hardst nodig te zijn, 

voornamelijk vanwege het tekort aan personeel en de zwaarte van zorg die de bewoners 

daar nodig hebben. De zorg en de staat van zowel de bejaardentehuizen als het kindertehuis 

waren echter redelijk goed. Alle hulp zou er welkom zijn en we zouden hier zeker een 

steentje kunnen bijdragen, maar gezien de slechtere omstandigheden in Montenegro is de 

keuze voor een nieuw project hierop gevallen.  
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In de zomer van 2016 zal er een pilot starten in Rožaje. Zes vrijwilligers zullen hier een week 

doorbrengen met gehandicapte kinderen in het ziekenhuis en een week met de lichamelijk 

beperkte volwassenen. Het doel hierbij is aandacht te geven aan een groep 

kinderen/volwassenen die om allerlei redenen worden achtergesteld en om zo te proberen 

het stigma wat hier nog erg aanwezig is wat te verminderen. Wij hopen dat de pilot een 

succes zal worden en kijken uit naar een mooi nieuw project!  
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9. Activiteiten Wij Helpen Daar 2014-2015  
Geschreven door Iris Maas, Lid Activiteiten  
 

Afgelopen jaar is er binnen Stichting Wij Helpen Daar weer veel aandacht geweest voor 

verschillende activiteiten. Deze activiteiten zijn grotendeels georganiseerd door de 

activiteitencommissie. Zij hebben dit jaar veel werk verricht. De activiteitencommissie 

bestond uit actieve vrijwilligers die zich – meestal naast het deelnemen aan een project – op 

een andere manier voor de stichting wilden inzetten. 

De activiteiten hadden als voornaamste 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. Een ander doel van 

de activiteiten was om vrijwilligers voorbereid op reis te laten gaan. Hiervoor zijn er 

activiteiten rondom voormalig Joegoslavië georganiseerd en activiteiten die als voorbereiding 

voor het vrijwilligerswerk zelf dienden. Zo konden de vrijwilligers alvast kennismaken met de 

doelgroep waarmee ze op het project 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 de activiteitencommissie en wat wij met hen hebben 

neergezet het afgelopen jaar. Wij 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 aanwezig, waardoor zij 

zichtbaar en gemakkelijk bereikbaar waren voor de vrijwilligers.  

Ik hoop dat de activiteitencommissie in de toekomst een belangrijke rol blijft vervullen binnen 

de stichting. 

Kennismakingsborrel 

De kennismakingsborrel vond plaats op 26 maart 2015. De vrijwilligers van de projecten 

waren geselecteerd en de eerste projectvergaderingen waren ook al geweest. Het doel van 

de borrel was om de kennismaking tussen de projectleden van het eigen project en de 

andere projecten te stimuleren. De kennismakingsborrel werd georganiseerd door twee 

leden van de activiteitencommissie die de zomer ervoor al op project waren geweest. Zodra 

de datum bekend was, heeft het bestuurslid in samenwerking met de activiteitencommissie 



 

25 

 

een mail opgesteld die naar de vrijwilligers werd gestuurd. Daarnaast werd er een Facebook-

event aangemaakt, hiervoor werden alle vrijwilligers uitgenodigd. De borrel begon met een 

kennisquiz over voormalig Joegoslavië, vervolgens was er een onderdeel kracht (van 

communicatie) waarbij de projectgroepen zonder te praten een opdracht moesten doen, en 

tot slot een onderdeel creativiteit, hierbij moesten de vrijwilligers activiteiten bedenken met 

vier voorwerpen. De borrel kreeg de naam ‘battle of the projects’. Het was een drukke en 

gezellige avond waarbij 40 van de 49 vrijwilligers aanwezig waren.  

Crazy 88  

Op 21 april vond de tweede activiteit plaats. De projectgroepen waren toen al meer dan een 

maand gevormd en ook de activiteitencommissie was compleet. Voor deze activiteit was wat 

minder animo dan de vorige. Dit kwam grotendeels doordat het pas vrij laat vast stond wat 

we nou precies zouden gaan doen, aangezien het Rode Kruis op die dag geen lezing kon 

geven. Uiteindelijk heeft de activiteitencommissie gekozen voor ‘Crazy 88’, ook hiervoor 

werd een Facebook-event aangemaakt. De commissie had een lijst met vragen en 

opdrachten opgesteld en deze werden uitgedeeld aan de projectgroepen, de projectengroep 

die de meeste opdrachten had gedaan binnen de tijd kreeg een prijs. Hierna werd nog 

geborreld in de ‘Einstein’. Uiteindelijk waren er ongeveer 25 vrijwilligers gekomen.  

Tapasavond 

Niet alleen de vrijwilligers zamelen geld in voor de stichting en projecten, ook het bestuur 

draagt hier een steentje aan bij. Op 22 april heeft het bestuur van Stichting Wij Helpen Daar 

een tapasavond georganiseerd om geld op te halen voor de stichting. Ieder bestuurslid had 2 

hapjes klaargemaakt waardoor er een soort 12-gangendiner was. Familie en vrienden waren 

allemaal naar Leiden gekomen om te genieten van bier en hapjes, waarbij de opbrengst 

volledig naar Wij Helpen Daar ging. Het was een geslaagde avond waarbij maar liefst 

€535,12 werd  opgehaald. 

Bevrijdingsfestival 

Op 5 mei heeft stichting Wij Helpen Daar weer 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 een leuke dag bezorgen. Helaas viel dit in het water, door een storm 

en veel regen moest het kraampje afgebroken worden. ’s Middags, toen het droog was, is er 

een groep teruggegaan om alsnog het kraampje te bemannen. Uiteindelijk hebben we een 
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aantal flyers uit kunnen delen en is er zelfs wat geld opgehaald. Ook waren er foto’s gemaakt 

die op Facebook geplaatst zijn. Uiteindelijk hebben we toch nog een gezellige middag 

gehad. We zijn wel tot de conclusie gekomen dat we onze doelgroep niet kunnen bereiken 

op het Bevrijdingsfestival. Wij hebben dan ook het nieuwe bestuur geadviseerd om in 2016 

niet naar het Bevrijdingsfestival te gaan. 

Sponsorloop  

Op 9 mei heeft het grootste deel van het bestuur van Wij Helpen Daar meegedaan aan een 

loop in Rijswijk. In 2 uur 45 hebben de bestuursleden 15 kilometer gelopen om geld op te 

halen voor de stichting. Bij de finish werden ze wel nog beloond met een mooie medaille. 

Collecteweek 

Natuurlijk werd er ook dit jaar weer een collecteweek gehouden, de drukste en meest 

hectische week van het jaar voor het bestuur! Dit jaar was deze week van 11 tot 16 mei. De 

verplichting om collecte te lopen is toegevoegd aan het deelnemersreglement, dit is ook nog 

extra benadrukt door het bestuur en de projectleiders. Iedere vrijwilliger moest twee shifts 

van drie uur lopen. Het was een productieve week, waarin alle vrijwilligers zich enorm 

hebben ingezet om geld op te halen voor de stichting. Het eindbedrag van €3.847,58 was 

een stuk hoger dan vorig jaar! 

Taalavonden 

Dit jaar zijn er weer twee taalavonden voor de vrijwilligers georganiseerd, deze vonden 

plaats op 19 en 21 mei. Al jarenlang bieden wij deze avonden aan de vrijwilligers aan, op die 

manier leren de vrijwilligers meer over de gebruiken, cultuur en taal. Dit jaar werden de 

taalavonden verzorgd door Simona Veselinovic, van de activiteitencommissie, en Alen 

Vlahovjak, oud-bestuur en oud-vrijwilliger. De eerste avond werd gegeven door Simona en 

de tweede avond door beiden. Tijdens de tweede avond werd de groep in tweeën gesplitst, 

één groep met vrijwilligers die de eerste avond waren geweest en één groep met vrijwilligers 

voor wie alles nieuw was. Ze begonnen met het alfabet en basiswoorden, maar er werd ook 

aandacht besteed aan woorden die men tijdens het project kon gebruiken. Tijdens de tweede 

avond heeft Simona ook nog een korte uitleg gegeven over de oorlog in Voormalig 

Joegoslavië, dit was een heftig verhaal en maakte veel indruk op de vrijwilligers. Al met al 

waren het productieve avonden, waarbij de inzet en het enthousiasme van de vrijwilligers 

weer ruim naar voren kwamen. 
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Joegoslavië Tribunaal  

Op 28 mei hebben 17 vrijwilligers van Stichting Wij Helpen Daar het Joegoslavië Tribunaal in 

Den Haag bezocht. Het was de tweede keer dat dit bezoek georganiseerd werd. Van alle 

projecten waren er vrijwilligers aanwezig. Het bezoek diende als voorbereiding op het 

vrijwilligerswerk in voormalig Joegoslavië. Na de paspoortcontrole werd er een lezing 

gegeven over de functie van het tribunaal, dit was in combinatie met een Italiaanse 

universiteit. Helaas was er geen zitting die dag waardoor de vrijwilligers een documentaire 

kregen te zien en vervolgens een rondleiding door het gebouw. De vrijwilligers vonden het 

een interessante ochtend. 

Woensdagmiddagborrel 

17 juni was het tijd voor de laatste activiteit voordat de projecten zouden vertrekken. Er werd 

een borrel georganiseerd op het terras van één van leden uit de activiteitencommissie. Het 

idee was dat iedereen iets lekkers mee zou nemen, hierdoor  was er veel keuze uit hapjes. 

Deze activiteit werd wat minder goed bezocht, mede door de tentamenperiode. Het was 

echter toch nog een gezellige middag en iedereen was weer op de hoogte van hoe het met 

de andere projecten ging. 

Projectgerelateerde activiteiten  

Na het succes van vorig jaar is er dit jaar weer besloten om activiteiten te organiseren die 

aandacht besteden aan het ‘voorbereid op reis gaan’. Wij wilden de vrijwilligers alvast kennis 

laten maken met de doelgroep. De activiteitencommissie is op zoek gegaan naar instellingen 

waar de vrijwilligers langs konden gaan. Voor Sarajevo en Veliko is het helaas niet gelukt om 

een instelling te vinden waar ze langs konden gaan. Voor de andere projecten lukte dit wel. 

Zo zijn de vrijwilligers van Nis naar Gemiva in Zoeterwoude geweest, hier konden ze in 

kleine groepen meelopen. Hier konden ze onder andere meelopen op een afdeling met 

volwassenen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking. Stamnica is naar De 

Heygraeff in Woudenberg (Utrecht) geweest. Dit is een dagcentrum voor mensen met een 

beperking. Hier hebben ze in tweetallen op verschillende afdelingen meegelopen. Trogir 

heeft een bingomiddag georganiseerd bij Jeroen van Marente in Noordwijk. 

El Cid week  

Een kraampje tijdens de El Cid week kon ook dit jaar natuurlijk niet ontbreken! Wij hebben 

ervoor gekozen om niet alleen op het LEF te staan, maar ook op de informatiemarkt op de 



 

28 

 

Nieuwe Rijn. Op de informatiemarkt konden we de voorbij lopende studenten aanspreken en 

flyers uitdelen, het kraampje zelf hadden we mooi aangekleed met fotoposters, ballonnen en 

natuurlijk promotiemateriaal. Ook lag er een inschrijflijst voor de nieuwsbrief klaar waarop 

geïnteresseerden hun naam en e-mailadres konden schrijven. Ook op het LEF stonden we 

klaar met een mooi kraampje, hier hebben we veel mensen aan kunnen spreken en er zijn 

veel flyers uitgedeeld. De fotoposters blijven een aantrekkingspunt voor studenten, de 

meeste stoppen toch even om naar de foto’s te kijken. In totaal hebben we bijna 30 nieuwe 

geïnteresseerden die nu allemaal de nieuwsbrief ontvangen. Zij krijgen in januari een 

uitnodiging om naar de voorlichtingsavonden te komen. 

Bedankborrel 

Op 16 september vond de laatste activiteit voor de vrijwilligers plaats. Door de 

activiteitencommissie werd een bedankborrel georganiseerd. Het doel van deze activiteit was 

om de vrijwilligers te bedanken voor hun inzet van de afgelopen maanden. Tevens was het 

een kans voor de vrijwilligers om elkaar weer te zien en ervaringen met de andere projecten 

uit te wisselen. De activiteitencommissie zorgde voor een leuke aankleding en op iedere tafel 

lagen er foto’s van de projecten. Het was een drukbezochte en gezellige borrel en een mooie 

afsluiting voor de vrijwilligers. Het deelnemen aan project van Wij Helpen Daar is bijzonder, 

waarbij je nieuwe ervaringen opdoet. Als je weer thuis bent, besef je pas hoe indrukwekkend 

het project was en wat je gezien hebt. Het is fijn om deze ervaringen dan te kunnen delen 

met mensen die dezelfde of soortgelijke ervaringen hebben. Voor de projectleiders en 

activiteitencommissie is er op 10 september nog een extra bedanketentje georganiseerd, 

geheel verzorgd door het bestuur. Het was fijn om te zien dat we zoveel actieve vrijwilligers 

hebben kunnen inzetten het afgelopen jaar, zij hadden dan ook een extra blijk van dank 

verdiend. De bedankactiviteiten vormden een mooie gezamenlijke afsluiting van de 

succesvolle projecten van 2015 
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10. Evaluatie 
 

Ieder jaar worden de vrijwilligers van Wij Helpen Daar gevraagd een enquête in te vullen. 

Door middel van deze enquête kunnen de vrijwilligers anoniem feedback geven op de 

projecten en het bestuur en worden de ervaringen van de vrijwilligers in kaart gebracht. Dit 

jaar hebben 31 van de 49 vrijwilligers onze enquête ingevuld. Daarnaast hebben wij met de 

projectgroepen een persoonlijke evaluatie gehouden om als bestuur een nog beter beeld te 

krijgen over het verloop van de projecten en de verbeterpunten. 

 

Voorlichtingsavonden en het voorbereidingstraject 

De informatieavond werd over het algemeen ervaren als informatief, duidelijk en goed 

georganiseerd. Meerdere vrijwilligers vonden het wel lastig meteen een inschrijfformulier in 

te vullen. De vrijwilligers van de projecten Veliko Gradište, Sarajevo en Trogir vonden de 

informatie op de voorlichtingsavonden grotendeels overeen komen met de werkelijkheid op 

het project. Projectgroep Niš ervaarde de zorg en staat van het tehuis als beter dan ze 

hadden verwacht. Bovendien ging dit jaar een deel van de doelgroep op vakantie terwijl de 

projectgroep aanwezig was. Hierover werd door het tehuis in Niš niet met het bestuur van 

Wij Helpen Daar gecommuniceerd, waardoor dit zowel voor de vrijwilligers als voor het 

bestuur onverwachts was. In Stamnica voelde de projectgroep zich niet door alle 

medewerkers van het tehuis welkom. In voorgaande jaren werd dit niet zo ervaren, waardoor 

dit op de voorlichtingsavonden niet aan bod kwam. Daarentegen had de projectgroep wel het 

idee dat de bewoners genoten van hun komst. 

De meeste vrijwilligers geven aan dat zij tussen de 5 en de 10 uur per maand aan het 

voorbereidingstraject hebben besteed. De tweede grootste groep geeft aan hier 10 tot 15 uur 

in te hebben gestoken. 

 

Activiteiten vanuit de stichting 

Om de vrijwilligers kennis te laten maken met de taal werden er twee taalavonden 

georganiseerd. De nadruk lag dit jaar meer op het leren van losse woorden die tijdens het 
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vrijwilligerswerk goed van pas komen. De taalavonden werden door de vrijwilligers als een 

leuke en leerzame eerste kennismaking met de taal ervaren. Naast de taalavonden werd er 

dit jaar wederom een bezoek gebracht aan het Joegoslavië Tribunaal om de kennis van de 

vrijwilligers over voormalig Joegoslavië en het ontstaan van de stichting te vergroten. Van 

alle activiteiten werd het bezoek aan het Joegoslavië Tribunaal door de vrijwilligers het 

meest gewaardeerd. In mei was het tijd voor de collecteweek. Veel vrijwilligers zagen hier 

tegenop, maar tegen hun verwachting in werd het als nuttig en gezellig ervaren en vonden 

vrijwilligers het leuk dat er veel mensen positief waren als ze over Wij Helpen Daar vertelden. 

Ook werden er voor Trogir, Niš en Stamnica project gerelateerde activiteiten georganiseerd, 

wat door de vrijwilligers erg leuk werd gevonden. Helaas lukte het niet op tijd een activiteit te 

organiseren voor Veliko Gradište en Sarajevo.  

 

Reis en verblijf 

Vrijwilligers vonden de reis naar hun bestemming zwaar en lang, maar het was ook een 

goede manier om groepsgenoten te leren kennen. Alle projectgroepen waren erg tevreden 

over hun verblijfplaats. Een aantal vrijwilligers van projectgroep Sarajevo vond het soms wel 

lastig met overleggen toen de  groep de tweede week op twee locaties verbleef.  

 

Ervaringen tijdens de projecten 

De communicatie met de doelgroepen was ondanks de taalbarrière voor de meeste 

vrijwilligers geen probleem. Het contact met  de directie van de tehuizen/centra waar de 

projecten plaatsvonden verliep bij Veliko Gradište, Sarajevo en Trogir  soepel. In Niš en 

Stamnica verliep het contact wat moeizamer. In Niš werden de vrijwilligers hun eerste dag 

niet opgevangen en was een deel van de doelgroep op vakantie. De vrijwilligers van 

Stamnica hadden het idee dat hun komst door de inwoners van het tehuis erg werd 

gewaardeerd, maar dat ze werden tegengewerkt door het personeel in het ondernemen van 

activiteiten met de bewoners. 

 

We hebben de projectgroepen ook gevraagd of ze het idee hadden dat de hulp op de 

projecten 'nodig' was en of er dingen in de opzet van het project zouden kunnen worden 

veranderd. In Sarajevo werd de kampweek gezien als een geweldige aanvulling voor de 

kinderen. In de tweede week was het lastiger een groep kinderen te verzamelen en daarom 

lastiger activiteiten te organiseren, mogelijk kan hier volgende jaar wat veranderd worden in 
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de opzet. De kinderen in Veliko waren erg blij met de komst van de vrijwilligers en gezien de 

omstandigheden waarin de mensen daar leven wordt alle hulp er erg gewaardeerd. In Trogir 

deed de persoonlijke aandacht de bewoners goed. Er is nog altijd een tekort aan personeel, 

waardoor vrijwilligers zich goed konden inzetten. In Stamnica werd de hulp voor de 

bewoners nodig gevonden, maar hulp voor het tehuis niet. Het tehuis vonden vrijwilligers vrij 

goed en het was jammer dat de groep zich niet welkom voelde. Project Niš ervaarde de zorg 

en staat van het tehuis als erg goed. Er is de afgelopen jaren veel werk verricht en dat is te 

zien. Het aantal vrijwilligers per bewoner was te groot, omdat een deel van de doelgroep op 

vakantie bleek te zijn. De komst van de vrijwilligers werd wel gewaardeerd. Project Niš zal 

om deze redenen volgende jaar een wat andere opzet hebben. Het volgende bestuur zal 

beslissen hoe de projecten er in de zomer van 2016 uit zullen gaan zien en verbeterpunten 

proberen door te voeren. Daarnaast zal ook worden nagedacht over de optie geld te 

bewaren voor alle projecten, zoals dit jaar door Trogir is gedaan. Meerdere projectgroepen 

vonden het lastig het hoge geldbedrag dat was opgehaald in zijn geheel uit te geven binnen 

twee weken. Door geld te bewaren, kan er na een aantal jaar een grotere investering worden 

gedaan.  

 

Balans vrijwilligerswerk en vrije tijd 

65% van de vrijwilligers vond dat er binnen de projecten een goede balans bestond tussen 

het vrijwilligerswerk en vrije tijd. Net als vorig jaar gaf Trogir aan dat er veel vrije tijd was. 

Een deel van de vrijwilligers geeft echter wel aan dat dit bekend was, omdat het tijdens de 

voorlichtingsavond naar voren kwam.  

 

Contact met bestuur 

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 de meeste communicatie via 

de projectleiders verliep, maar wanneer zij zelf vragen hadden ze hier snel antwoord op 

kregen via de mail. Een aantal vrijwilligers noemen dat ze het handig hadden gevonden als 

ze tussendoor op project de stand van de rekening hadden kunnen opvragen.  

 

Eindbeoordeling 

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

gemiddelde opgeleverd van een 7,7. Met de resultaten van de enquêtes en de persoonlijke 
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evaluaties hopen wij het volgende bestuur voldoende informatie te hebben meegegeven over 

de projecten en over de mogelijke verbeteringen waaraan gewerkt kan worden, zodat Wij 

Helpen Daar zal blijven groeien 

 

Tot slot een aantal uitspraken van vrijwilligers:  

 

'Je zag de bewoners in de loop van ons verblijf oplichten, heel mooi om te zien.'  

'Kinderen kwamen los en werden elke dag meer kind.'  

'Om een lach op hun gezicht te toveren geeft een goed gevoel.' 
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