We hebben als Stichting over 2015 € 163.051,00 besteed aan de
doelstelling in Doboj, de stad in noord Bosnië, waar met name de
economische situatie zorgelijk is. Vrijwel geen werk of inkomen, dus veel
gebrek aan alles en veelvuldig honger.
In samenwerking met het Rode Kruis hebben we meer dan 600 zaai- en
voedsel pakketten uitgedeeld in 2015 ter waarde van ruim € 9.000,In samenwerking met de Stichting Make Sense bouwden we een dubbel
woonhuis voor twee families Petrovic, die dakloos waren. De financiering
is door onze stichting gedaan ter waarde van € 27.786,-. Make Sense
zorgde voor gratis mankracht en het geld werd dus uitsluitend besteed
aan bouwmateriaal.
Het kinderhuis wordt intensief gebruikt door gemiddeld 10 kinderen.
Twee kinderen, waaronder een pasgeboren baby, gaven we een paar
maanden tijdelijk onderdak.
Met name de keuken van het huis was door het dagelijkse gebruik totaal
versleten, vloeren waren kapot en scheuren werden zichtbaar.
Water door enorme regenval werd niet voldoende afgevoerd en dat
bedreigde de fundering.
De Rabobank Vallei en Rijn sponsorde onze Stichting met
€ 25.000,- en daarmee was het mogelijk een nieuwe keuken te
installeren, vloeren en scheuren in de muren te herstellen en het
regenwater van de berg beter op te vangen.
Aan het zorgen voor voeding, kleding en verzorging van de kinderen
werd meer dan € 67.000,- besteed.
Aan hulp voor de gevolgen van de watersnood werd in 2015 nog
€ 2.802,- nabetaald aan slachtoffers, waardoor het gehele bedrag voor
hulp na deze natuurramp op € 49.846,- komt.
Ons sponsorprogramma betaald nog steeds voor 25 kinderen een
sponsorbijdrage aan de families.
Maar de laatste jaren komen daar steeds meer verarmde opa’s en
oma’s bij. Op 31 december waren het er al 15 en dat aantal groeit.
Pensioenen worden niet uitbetaald en dus leven zij in grote armoede.
Het totale budget sponsorprogramma bedraagt € 19.083,Alles bij elkaar hebben we op de voortgangsreserve ingeleverd: bijna
€ 20.000,-. Maar daar staat tegenover dat we het nodige hebben kunnen
doen voor de armsten. Volgens het Rode Kruis gaan 30% van de mensen
in Doboj met honger naar bed.
In 2016 zullen we opnieuw een huisje bouwen voor een dakloos gezin,
delen we beslist weer voedsel en zaaipakketten uit, zo mogelijk 2X per
jaar.
De zaaipakketten zijn niet alleen een groot succes als bestrijding van
honger, maar de zelfredzaamheid en eigen werkzaamheid geeft hoop en
zelfvertrouwen terug.
Sommige gezinnen zien kans om van de oogst groente te verkopen of te
ruilen voor andere noodzakelijke dingen.

Alleenstaande ouderen krijgen steeds meer onze aandacht. Met name
onder ouderen zijn een paar duizend suikerpatiënten, waar we iets voor
gaan opzetten. Er is een groot gebrek aan meetapparatuur en vaak geen
geld voor medicijnen.
De sociale dienst zegt blij te zijn met ons opvanghuis “Prijateljska Kuca”
voor de kinderen. We zijn in gesprek met hen over een bijdrage van de
regering voor de kosten.
Namens het bestuur,
K. de Rijk.

