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      W e l d a d e n. . .
hebben we dit document genoemd

 om u iets te laten zien
van de enorme armoede 1500 km hier vandaan

 in het Bosnië van nu.

A c t i e f

Stichting Hulpaktie Doboj is meer dan 20 jaar actief 
met hulp aan de aller armsten. 

Hulp in de vorm van voedsel, onderdak, gezondheidzorg,
 zaai-en voedselpakketten, kleding, sponsoring, medische apparatuur, 

diabetesmateriaal, huizenverbetering en bouwactivititen, hulp aan 
ongehuwde moeders, aan gezinnen met gehandicapte kinderen, 

opstart van bedrijfjes, schoolmeubilair, wat kippen of een koe. 
Van alles wat op ons pad komt om mensen in hun diepste nood een duwtje 

in de goede richting te geven.



Ode aan de sponsors

Maar eigenlijk is dit een ode aan een grote schare trouwhartige sponsoren, 
die deze weldaden al meer dan 20 jaar mogelijk hebben gemaakt. 

Vele sponsoren laten niet af, hun maandelijkse bijdrage over te maken, 
voor een door hen gesponsord kind of gezin. 

Trailers vol voedsel en broodnodige hulpgoederen konden we uitdelen 
na de watersnood in 2014.

Het werd ons mogelijk gemaakt een opvang in stand te houden voor kinderen, 
die geen kant op kunnen.  Meestal een vol huis met meer dan 10 kinderen. 

Er werd jaar in jaar uit gecollecteerd voor de honderden voedsel en zaaipakketten in kerken. 
Nooit stonden we met lege handen. 

We renoveerden meer dan 40 huizen waar een gezin woont 
met een vaak zwaar gehandicapt kind. 

We kregen geld om zelfs hele huizen te bouwen voor daklozen 
en we geven oude, eenzame mensen te eten, dank zij uw steun en support.

Stichting hulpaktie Doboj (ANBI)
Munnikenweg 38 B

3905 MJ Veenendaal
Tel:0318 524810

Web: www.doboj.nl
Mail: doboj@doboj.nl

Bank: NL 53 RABO 0395 1014 41



Armoede in Bosnië Betekent voor een jong meisje, 
dAt moet leven met hAAr ouders in een verlAten BouwvAl,
het drAgen vAn gekregen kleding, zelf geknipt hAAr, 

een onzekere toekomst. 
mAAr ….. deze poes is echt vAn hAArzelf!



veel kinderen in Bosnië 
weten niet Beter en 

zijn gewend om met de 
seizoenen te leven en 
het leven te nemen

zoAls het komt. 
vAAk is er te weinig en 
dAn Ben je heel Blij met 
wAt geBruikte kleding 

uit nederlAnd. 

slApen met 2 of 3
kinderen op een slAApBAnk, 
zoAls op deze foto, is dit 

meisje wel gewend. 
in 2015 Bouwden we met 
stichting mAke sense 

een compleet huis 
voor dit meisje, 

hAAr ouders en Broertjes.



dAnk zij o.A. een gift vAn 
de rABoBAnk konden

we het opvAnghuis met de 
kinderen BewoonBAAr houden. 
het intensieve geBruik vAn 
o.A. de keuken mAAkte nA 16 

jAAr een grote 
renovAtie noodzAkelijk. 

de houten kozijnen wAren 
Al eerder vervAngen door 

onderhoudsvriendelijk 
kunststof.

in de woonkAmer vAn 
“Prijateljska kuća” 

(“Vriendelijk Huis”) is Het 
meestAl gezellig. 

er is Altijd wel thee of 
koffie en je heBt er de 
zekerheid dAt je niet op 
strAAt komt te stAAn en 
vAnnAcht ook nog in een 

wArm Bed kunt slApen.



 

nA een voor ons onvoorstelBAAr moeilijke periode

Arriveren dit Broertje en zusje in ons kinderhuis.
  hier krijgen ze te horen dAt ze mogen Blijven
  en dAt er een sponsor gevonden is in nederlAnd.

de woonkAmer vAn ons kinderhuis 
is pAs verBouwd en opgeknApt. er 

is Bezoek uit nederlAnd; dus wordt 
er wAt gedronken met elkAAr en 

is stoeien met mAnnelijke 
Bezoekers een zeer geliefde 

Bezigheid.



voor kinderen met een hAndicAp is mAAr weinig hulp.
vAAk worden ze weggestopt in een hoekje vAn het huis.

us-Aid Bouwde in doBoj een opvAng voor die kinderen, 
wAAr ook ouders terecht kunnen voor hulp. 

wij konden helpen met lesmAteriAAl en speelgoed.



voorAl oude mensen heBBen 
geBrek AAn BijnA Alles

 en dAt tekent de gezichten.
 het is AAn de orde vAn de 
dAg dAt het pensioen niet 

wordt uitBetAAld. links een 
vrijwilliger vAn het rode 

kruis, rechts een Blijde mAn, 
die een voedselpAkket krijgt.

rond de kerstdAgen in jAnuAri 
delen we honderden

 voedselpAkketten uit. 
 het Bosnische rode kruis 

geeft ons de Adressen en we 
gAAn zelf mee om te zien wAAr 
de pAkketten terecht komen en 
ook om een idee te krijgen vAn 
de leefomstAndigheden vAn de 

mensen dAAr.



deze twee oude zusjes heBBen elkAAr om te overleven in het 
uitgestrekte en heuvelAchtige BuitengeBied. het leven is er hArd; 
ze moeten Alles zelf doen: hout hAkken, wAter putten, Brood BAkken, 

werken in de groentetuin. het hoort er AllemAAl Bij.  
vAn een simpel Bezoekje met wAt hulp fleuren ze helemAAl op.



deze voormAlige professor 
vAn de universiteit vAn 
BAnjA lukA is door de 

economische situAtie niet 
Alleen hAAr BAAn mAAr ook 

hAAr inkomen kwijt. 
ze is helemAAl AfhAnkelijk 

vAn hulp en zelfredzAAmheid. 
vAndAAr dAt ze zo Blij is 
met de doos levensmiddelen 

uit nederlAnd.

gAstvrijheid in Bosnië is 
legendArisch.  kom je op 

Bezoek om wAt hulp te Brengen, 
dAn putten mensen zich uit in 
verontschuldigingen dAt ze je 

niets kunnen AAnBieden. 
deze mevrouw hAd zelfs geen 
kopje om koffie in te doen. 

ze kAn Alleen een geBAAr vAn 
dAnk mAken. geeft niks.



misschien denkt u: 
mooie foto, mArkAnt gezicht. 
veel verdriet en Armoede 

gAAt er Achter schuil. 
hoe vAAk horen we niet dAt
 de kinderen Bosnië verlAten 

heBBen en ver weg in het 
BuitenlAnd zitten. 

of je zit ’s winters in de 
Bittere kou onder een deken 

omdAt je geen hout heBt 
voor de kAchel. 

je BewAArt wAt hout om Af 
en toe wAt soep te kunnen 

koken.



op het uitgestrekte 
plAtte lAnd leven 

AlleenstAAnde vrouwen in 
hAlf AfgeBouwde huizen, 

soms vrijwel onBewoonBAAr 
en BijnA niet BereikBAAr 

met de Auto.
dAn loop je het lAAtste 
stuk over een modderig 
pAd en kom je Bij dit 

vrouwtje dAt vertelt dAt 
ze de lAAtste 3 mAAnden 
niemAnd heeft gezien of 

gesproken.



wie zijn jullie? hulp uit 
nederlAnd met een pAkket 
voedsel? is dAt wel echt 

voor mij? hoef ik er niets 
voor terug te doen?

  echt wAAr ??  
hvAlA Bog! 
(dank God!)

een pAAr jongens heBBen mij op 
een nAcht in mijn huis overvAllen, 

vAstgeBonden en geslAgen. ze 
wilden geld, mAAr ik heB helemAAl 
niets, geen cent. ze heBBen me 
gewond AchtergelAten, hoe kAn 
zoiets? nu Ben ik BAng in mijn 

eigen huis.



“Alstublieft, een doos leVensmiddelen Van onze sticHtinG”. 
in het pAkket zitten Altijd BAsAle levensmiddelen zoAls meel 
en gist om Brood te BAkken, Bonen, olie, pAstA, diverse Blikjes 

met vlees en vis, koffie en thee, suiker en zout. 
dit is voor u,

 dAn kunt u met een volle mAAg de kerstdAgen doorBrengen. 
 “Hoe moet ik jullie bedanken?”



“nAdAt we gevlucht zijn voor de oorlog troffen we dit 
leegstAAnde en zwAAr BeschAdigde huis hier AAn. ik Ben metselAAr 

en heB het zo goed en zo kwAAd Als het kAn weer opgeBouwd. 
nee, wAAr de eigenAAr is weet niemAnd en Als de eigenAAr opduikt 

en Het weer oPeist, waar moet ik dan naar toe ??”



stichting mAke sense werkt met kundige Bouwers geheel    
BelAngeloos en vrijwillig met ons sAmen in de Bouw vAn huizen 
voor dAkloze fAmilies. zij leveren de kennis en de mAnkrAcht 
en drAgen finAncieel Bij.  Als de ruwBouw klAAr is, werkt een 

plAAtselijke AAnnemer het huis verder Af. hier op de foto wordt 
door de plAAtsing vAn een dAkspAnt het hoogste punt Bereikt.



in 7 dAgen wordt met 15 – 20 
mAnnen en vrouwen het cAsco 
neergezet. de inkoop vAn het 

BouwmAteriAAl ter plAAtse, is een heel 
Avontuur. zeker Als je er dringend 
om verlegen zit. nA Al die jAren 

Bouwen weten we steeds Beter de weg.  
Bosniërs kijken met verBAzing nAAr 

de voor hen onBekende mAnier vAn snel 
en efficiënt werken.

de grootste inspAnning ooit, 
sAmen met mAke sense: een duBBel 
woonhuis voor 2 grote fAmilies 

die geen onderdAk hAdden. 
 AAn mAteriAAl kost dit huis

 € 35.000,-. 
mAnkrAcht wordt grAtis geleverd 
uit nederlAnd. de grond kregen 
ze cAdeAu vAn een plAAtselijke 

ondernemer.



dit huisje werd in 2013 geBouwd 
voor een gezin en een omA die in 
een kippenhok woonden. wAnneer je 
zo’n kippenhok vAn oude geBruikte 

houten plAnken voor het eerst ziet, 
geloof je je ogen niet.

onBewoonBAAr verklAArde 
woningen zijn er niet in 

Bosnië.
wel woningen die op 

instorten stAAn en die Bij 
geBrek AAn Beter Bewoond 
Blijven. vertrek je, dAn is 
er Altijd wel iemAnd Anders 

die er in wil huizen.

 



hoe echte Armoede er uit ziet 
vertelt dit plAAtje. veel is kApot en 
tot op de drAAd versleten.  Armoede 

gooit niets weg, Alles wordt BewAArd 
en hergeBruikt.  men leeft vAAk op 

een kleine ruimte met veel mensen om 
BrAndstof te spAren. 
 Armoede ruik je!

 en die geur Blijft je lAng Bij!

Bij Alles wAt je BewAren wilt is er ook nog een hoekje nodig 
om te kunnen slApen. de hopeloze uitzichtloze situAtie

 wAArin de mensen soms verkeren mAAkt onverschillig.
een situAtie die nu Al meer dAn 20 jAAr voortduurt. 

de Burgeroorlog heeft niets dAn Bittere ellende veroorzAAkt

 en doodt ieder initiAtief. 
een uitweg zonder hulp vAn Buiten is er niet.



wAnneer je dit ongelofelijke tAfereel voor de eerste keer ziet, 
schieten de trAnen in je ogen. toch tref je dit soort situAties 

veelvuldig AAn Bij Alleenwonende mAnnen of vrouwen, die vAAk uren 
lopen vAn de Bewoonde wereld overleven. 

diep triest is het BestAAn, een leven zonder enige 
hoop op verBetering.



schoenen gAAn in Bosnië uit voordAt je ergens nAAr Binnen gAAt. 
de schoenen die hier voor de deur stAAn zijn veelzeggend. 
zij vertellen hun eigen trieste verhAAl over de geBruiker.



Armoede heeft een 
nostAlgische en een 
idyllische kAnt voor 

wie niet verder 
kijkt. voor ons is 

het een plAAtje uit 
een prentenBoek vAn 
vroeger. voor deze 

mensen mAken een pAAr 
kippen echter wel 

degelijk een groot 
verschil. kippen 

krABBelen hun eigen 
kostje Bij elkAAr op 
het erf en kosten 

weinig voer.

geiten worden wel de koe vAn de Armen genoemd.
 Bij een Bezoek wordt Altijd het vee getoond met de nAkomelingen, 

die gAAn zorgen voor eten in de toekomst.
ze zijn voor de mensen dAAr vAn levensBelAng.



Bij deze foto hoort 
een droevig verhAAl. 
een AlleenstAAnde 
weduwe kon hAAr 

elektriciteitsrekening 
niet BetAlen en 

wordt dAn niet Alleen 
Afgesloten, 

mAAr Als BetAling 
voor AchterstAllige 

rekeningen

wordt dAn ook nog 
hAAr enige schAAp 

meegenomen.

onderweg in het 
BuitengeBied kom je 

regelmAtig een 
schAApskudde tegen. dAn 
is het wAchten tot het 
lAAtste lAm voorBij is. 

het heeft wel iets, zo’n 
herderin met hAAr kudde op 
zoek nAAr grAzige weiden.



mAis is, zoAls in zoveel 
Arme lAnden, het goud voor 
de kleine mAn.  je kunt je 

Beesten er mee voeren, mAAr 
er ook mAïspAp vAn koken en 

zelfs mAisBrood BAkken.
 de opslAg moet wel 

zorgvuldig geBeuren, er 
zijn Altijd kApers op de kust. 
vogels en ongedierte zoAls 

muizen en rAtten.

in Bosnië is een hout 
gestookt fornuis om op te 

koken heel gewoon. 
’s winters wordt de kAchel 
met BrAndhout gestookt. 
in het wilde weg kAppen 
vAn Bomen in het Bos is 

inmiddels verBoden en de 
Boete is hoog. gevolg 
is, dAt stookhout steeds 
duurder wordt en dAt 

heeft tot gevolg dAt onze 
stichting nogAl eens een 
kuuB hout weggeeft Als 

het Bitter koud is.



wAt een prAchtig 
kABBelende BergBeek met 

helder stromend wAter moet 
zijn, is in werkelijkheid 
een Bron vAn vervuiling. 
overleven vAndAAg en nu 
is BelAngrijker dAn het 
milieu vAn de toekomst. 
dAArover wordt geen 
seconde nAgedAcht.

er zijn veel kleine 
Boerderijtjes in 
de BergAchtige 

BuitengeBieden vAn doBoj. 
net zoAls Bij ons, in de 

jAren 50, heBBen
die Boertjes een pAAr 

kippen, een vArken, een 
koe en een Akkertje voor 
mAis. Achter dit mooie 
plAAtje gAAt een hArde 
werkelijkheid schuil vAn 

zwAre hAndArBeid.



AdemBenemend 
sfeerplAAtje vAn het 
lAndschAp.  vAAk zijn 
de Berghellingen erg 
stijl en dAt leidt Bij 
zwAre regenvAl nogAl 

eens tot proBlemen. 
vAn wAterBeheer komt 
niets terecht met Als 
gevolg dAt hellingen 
gAAn schuiven en die 
AArdverschuivingen 

nemen soms huizen mee.



hoe mooi zou het in 
Bosnië kunnen zijn. 

Alle ingrediënten zijn 
AAnwezig: prAchtig 

lAndschAp, mooi 
lAndklimAAt en Bewoners 

met interessAnte 
trAdities. 

jAmmer dAt juist de 
mensen, die wAt geleerd 
heBBen wegtrekken nAAr 

het BuitenlAnd. de 
AchterBlijvers kunnen 

geen kAnt op.

primitief getimmerde 
AfdAkjes, schuurtjes en 
schuttingen zijn een 

normAAl verschijnsel. het 
geeft een Bijzondere sfeer, 
zeker voor ons nederlAnders 

met onze BestrAting en 
AAngehArkte 

tuintjes en plAntsoenen.



een schop, een jAs AAn een spijker, 
modder en wAt droge stukken hout, klAAr 
om gezAAgd te worden voor BrAndhout. 

zie hier het Boeren leven
 op het plAtte lAnd. 

door de fotogrAAf gevAngen in 1 Beeld.

zo’n huis Als dit met lAppen en stukken nog enigszins BewoonBAAr 
houden, is noodzAkelijk omdAt er geen AlternAtief is. Bittere 

Armoede is het lot vAn velen in het huidige Bosnië. ziekte, geen 
medicijnen, slecht eenzijdig voedsel. geen uitweg zien of toekomst 

mAAkt het leven onevenredig zwAAr. stichting hulpAktie doBoj 
proBeert een lichtpuntje te zijn.



toen het wAter gezAkt wAs Bleef 
er een troosteloze modderlAAg 

Achter in een stAd zonder stroom, 
zonder wAter en er wAs geen winkel 

meer open. geBrek AAn Alles; 
voorAl fris drinkwAter wAs een 

proBleem.  Auto’s vol flessen wAter 
en noodzAkelijke levensmiddelen 

verdeelden we onder de 
slAchtoffers. ook de mensen in de 
hoger gelegen flAts heBBen dAgen 
in huis vAst gezeten, met geBrek 

AAn Alles.

in mei 2014 trAden twee 
rivieren Buiten hun oevers 
door de zwAre regenvAl. in 
de heuvelAchtige stAd stond 
op sommige plAAtsen wel 6 

meter wAter. 
Als stichting heBBen we 
honderden gezinnen vAn 

noodhulp voorzien. 
we konden dAArnA een 40- 
tAl huizen renoveren vAn 
gezinnen die het zwAArst 

getroffen wAren.



een AmBulAnce chAuffeur uit 
nederlAnd zorgt Al jAren 
voor uniformen voor zijn 

Bosnische collegA’s. een kijkje 
in de ziekenAuto leverde een 

verBijsterende Blik op. 
“er zit bijna niets in ….” 

hoe doen die mensen hun werk 
zonder hulpmiddelen? opnieuw 
reAliseren we ons dAt wij hier 
in nederlAnd op een roze wolk 

leven.

de in het wAter 
verzwolgen oude 
ziekenAuto’s zijn 

vervAngen door nieuwe. 
geschonken door het rode 

kruis vAn turkije.  
geheel compleet 
geleverd met Alle 

AppArAtuur die voor een 
ziekenAuto normAAl en 

noodzAkelijk zijn.



sAmenwerken met de 
mensen vAn het rode 
kruis in doBoj is een 
must.  wij kopen zelf 
plAAtselijk de lev-

ensmiddelen, het rode 
kruis helpt met ver-

delen. volgens de lAAt-
ste gegevens gAAt 
30% vAn de mensen, 
wAAronder veel kin-

deren, ’s Avonds zonder 
een mAAltijd nAAr Bed.

dAnkzij onze sponsors 
Brengen we in jAnuAri 

honderden 
voedselpAkketten rond en in 
mAArt soms wel 400 zAAi- 

en poot pAkketten. 
in diepe Armoede kAn een 

moestuintje de redding zijn.
vrijwilligers vAn het rode 
kruis helpen ons met het 

wegBrengen. wij rijden een 
week lAng mee om te zien 
wAAr de pAkketten terecht 

komen.



het poot- en zAAipAkket wordt 
zorgvuldig in overleg met het 
rode kruis sAmengesteld. doordAt 

we Alles plAAtselijk kopen kunnen de 
geBruikers de zAkjes met zAAd goed 

lezen. de plAAtselijk gekochte 
pootAArdAppels Blijken uit hollAnd 
te komen. het verBouwen vrAAgt 

veel zelfwerkzAAmheid, goed voor 
het zelfvertrouwen.

Als nederlAnder stA je soms te kijken 
vAn de AdministrAtieve rompslomp die 
zelfs een grAtis voedselpAkket met 

zich meeBrengt in een oost-europees 
lAnd. woon je ergens op een Berg 
dAn is het Adres nog wel eens een 

proBleem en jA, dAn kAn het formulier 
niet volledig worden ingevuld……



voor de duizenden euro’s die nodig 
zijn voor de voedsel- en zAAipAkketten 
zijn sponsors onontBeerlijk. soms gAAt 
een sponsor mee om te kijken hoe het 
geld Besteed wordt. een AAntAl vAn 

deze foto’s zijn vAn cor, 
hier op zelf op de foto. BehAlve 

fotogrAferen moest hij ook de hAnden 
uit de mouwen steken.

we vrAgen ons Af hoe een vrouwtje vAn 
Boven de 80 nog AArdAppelen en uien 
gAAt poten en de groentetuin op orde 
mAAkt. het poot-en zAAipAkket wordt 
echter dAnkBAAr AAnvAArd en zAl hAAr 

de komende mAAnden voedsel verschAffen. 
“werken op het lAnd Ben ik vAn jongs Af 

AAn gewend en Anders helpen de Buren 
wel een Handje.”



hoe primitief ook, 
deze eenvoudige plAstic 

kAs kAn de opBrengst 
vAn gekweekte groentes 
drAstisch en duurzAAm 

verBeteren.  
ze kosten weinig, zijn 
eenvoudig op te zetten 

en houden teveel zon 
of teveel wAter tegen. 
opnieuw een kwestie 

vAn geld.



over BergAchtig, 
modderig en ruig 
terrein pAkketten 
wegBrengen en 

Bezoekjes doen Bij de 
sponsorkinderen, dAArvoor 
is een gewone Auto niet 

GescHikt. we “lenen” 
jeeps om het werk te 
kunnen doen en viA de 
meest onBegAAnBAre 

en steile modderpAden 
komen we Bij de mensen 
AAn, die de hulp nodig 

heBBen.
deze grootvAder leeft 
Alleen in dit krot en kAn 
nAuwelijks meer op zijn 
Benen stAAn, mAAr het 

wonder vAn een zAAipAkket 
en Bezoek uit nederlAnd 
wil hij toch echt zelf 
AAnschouwen.  mArlies 

helpt hem omhoog. de rode 
kruis medewerker doet de 

AdministrAtie.



dit stukje grond wordt klAArgemAAkt voor het poten en 
zAAien in het voorjAAr. deze mAn heeft geen enkel inkomen 

en dus ook geen geld om zAAd te kopen. 
op het moment dAt wij Bij hem op de stoep stonden met een poot-en 

zAAipAkket, vertelde hij dAt hij sAmen met zijn vrouw ’s morgens nog 
geBeden hAd om hulp. 

in het vertrouwen dAt het wel goed zou komen,
wAs hij AlvAst mAAr gAAn spitten...



NASCHRIFT

Dit document wilde een tastbaar verhaal vertellen,
een verhaal van armoede, honger en wanhoop,

maar zeker ook van hoop.

Een verhaal over een verarmd land, kapotgemaakt door oorlog, 
werkeloosheid en ook nog recent een watersnoodramp. 

Mensen proberen er te overleven en meestal
 is er na jaren armoede geen enkel toekomstperspectief.

Foto’s vertellen hun verhaal.

Met een voedsel- of zaaipakket of een maandelijkse bijdrage 
brengen we hoop in gezinnen.

 In ieder geval het gevoel dat er nog mensen zijn die om je geven, 
en ook een beetje zekerheid dat je weer een poosje te eten hebt.

Wij zijn dankbaar dat we van diverse fotografen hun materiaal mochten gebruiken.

De layout van dit boekje kwam mede tot stand door de belangeloze inzet van 
Jan Harryvan - Opus56Fotografie.nl - te Veenendaal.

De druk was in goede handen bij www.woodydesign.nl te Veenendaal.

Alle copyrights van deze publicatie berusten bij de Stichting Hulpaktie Doboj. 
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