Weldaden

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.

Actief
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,

Maar …..

een onzekere toekomst.

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

Vaak

zoals het komt.

is er te weinig en

dan ben je heel blij met
wat gebruikte kleding
uit

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.

Nederland.

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.

Dank zij o.a. een gift van
de

Rabobank

konden

we het opvanghuis met de

kinderen bewoonbaar houden.

Het
o.a.

intensieve gebruik van

de keuken maakte na
jaar een grote
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renovatie noodzakelijk.

De

houten kozijnen waren

al eerder vervangen door
onderhoudsvriendelijk
kunststof.

De woonkamer van ons kinderhuis

is pas verbouwd en opgeknapt.

is bezoek uit

Nederland;

Er

dus wordt

er wat gedronken met elkaar en
is stoeien met mannelijke

bezoekers een zeer geliefde
bezigheid.

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.

V or kinderen met een handicap is maar weinig hulp.
o

Vaak

worden ze weggestopt in een hoekje van het huis.

US-Aid
Wij

bouwde in

Doboj

een opvang voor die kinderen,

waar ook ouders terecht kunnen voor hulp.

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,

Van

werken in de groentetuin.

Het

hoort er allemaal bij.

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

Ze

haar inkomen kwijt.

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

Of

buitenland zitten.

je zit

’s

winters in de

bittere kou onder een deken
omdat je geen hout hebt

Je

voor de kachel.

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

Dan

met de auto.

loop je het laatste

stuk over een modderig
pad en kom je bij dit

vrouwtje dat vertelt dat
ze de laatste
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maanden

niemand heeft gezien of
gesproken.

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?

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!)

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

“Hoe

moet ik jullie

Kerstdagen
bedanken?”

doorbrengen.

“

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,

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
samen met

ze cadeau van een plaatselijke
ondernemer.

Onbewoonbaar verklaarde
woningen zijn er niet in

Wel

Bosnië.

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.

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.

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.

En

Armoede

ruik je!

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.

De

Een

situatie die nu al meer dan

20

jaar voortduurt.

burgeroorlog heeft niets dan bittere ellende veroorzaakt

Een

en doodt ieder initiatief.

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

Diep

lopen van de bewoonde wereld overleven.

triest is het bestaan, een leven zonder enige
hoop op verbetering.

Schoenen gaan in Bosnië uit voordat je ergens naar binnen gaat.
De
Zij

schoenen die hier voor de deur staan zijn veelzeggend.

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.

Bij

Geiten worden wel de koe van de armen genoemd.

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.

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.

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.

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

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.

stichting nogal eens een
kuub hout weggeeft als
het bitter koud is.

Er zijn veel kleine
boerderijtjes in
de bergachtige

buitengebieden van

Net

Doboj.

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.

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.

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

Alle

kunnen zijn.

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

Door

hier het boeren leven

op het platte land.

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.

armoede is het lot van velen in het huidige

medicijnen, slecht eenzijdig voedsel.
maakt het

Bittere
Bosnië. Ziekte, geen

Geen uitweg zien of toekomst
leven onevenredig zwaar. Stichting Hulpaktie Doboj
probeert een lichtpuntje te zijn.

In mei 2014 traden twee
rivieren buiten hun oevers

door de zware regenval.

In

op sommige plaatsen wel
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de heuvelachtige stad stond

Als

meter water.

stichting hebben we

honderden gezinnen van

We

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.

noodhulp voorzien.

konden daarna een

40-

tal huizen renoveren van

gezinnen die het zwaarst
getroffen waren.

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.

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

Hoe

zit bijna niets in

….”

doen die mensen hun werk

zonder hulpmiddelen?

Opnieuw

realiseren we ons dat wij hier

in

Nederland

op een roze wolk

leven.

Dankzij onze sponsors

brengen we in januari
honderden

voedselpakketten rond en in
maart soms wel

In

400

zaai-

en poot pakketten.

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

Samenwerken

met de

mensen van het

Rode

Kruis in Doboj is een
must. Wij kopen zelf
plaatselijk de levensmiddelen, het Rode
Kruis helpt met verdelen. Volgens de laatste gegevens gaat

30%

van de mensen,

waaronder veel kin-

deren,

’s

avonds zonder

een maaltijd naar bed.

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
te komen.

Het

Holland

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
land.

Woon

Oost-Europees

je ergens op een berg

dan is het adres nog wel eens een

probleem en ja, dan kan het formulier
niet volledig worden ingevuld……

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.”

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

deze foto’s zijn van

hier op zelf op de

aantal van

Cor,
foto. Behalve

fotograferen moest hij ook de handen
uit de mouwen steken.

Hoe primitief ook,

deze eenvoudige plastic
kas kan de opbrengst

van gekweekte groentes
drastisch en duurzaam

Ze

verbeteren.

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

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.

helpt hem

Kruis

Marlies
omhoog. De Rode

medewerker doet de

administratie.

aan, die de hulp nodig
hebben.

Dit stukje grond wordt klaargemaakt voor het poten en

zaaien in het voorjaar.

Op

Deze

man heeft geen enkel inkomen

en dus ook geen geld om zaad te kopen.

het moment dat wij bij hem op de stoep stonden met een poot-en

zaaipakket, vertelde hij dat hij samen met zijn vrouw

In

gebeden had om hulp.

’s

morgens nog

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.
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