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Wat houdt nu eigenlijk een voorbereidingsreis in?
Een zoektocht naar mogelijkheden
Als je met een humanitair transport, waarbij 20 tot 25 mannen en vrouwen mee gaan, in Bosnië aan
komt dan kun je niet zeggen: “zo, waar zullen we nu eens aan beginnen?”.
Buiten dat wil je heel veel hulpgoederen, zonder invoerrechten te betalen, over de grens krijgen.
Realiserend dat Bosnië buiten de EU ligt, corruptie aan de grens veel voor komt, waardoor er
wantrouwen is aan alles wat ingevoerd wordt.
De regels aan de grens veranderen met de maand. Wat nu nog als “humanitair” ingevoerd mag
worden, kan over een half jaar veel problemen geven. Je moet daar een ontvangende organisatie
hebben die de verantwoording neemt over de bestemmingen van de meegebrachte spullen. Alles, ja
alles moet door papieren en handtekeningen te volgen zijn door de overheid.

Lange dagen maken
Omdat wij zeker willen weten dat de hulpgoederen alléén bij de mensen aankomt die het echt nodig
hebben, houdt dat in dat je deze mensen moet bezoeken.
Samen met Rasim Lemezovic, een man van 68 jaar, die lijsten heeft van mensen die hulp nodig
hebben, gaan we dagen lang op pad. We zorgen dat we altijd eten en drinken bij ons hebben en
lunchen daarom onderweg in de auto om tijd te besparen. Ons werkgebied is op dit moment zo
groot als Gelderland, Brabant en Limburg.
Dat betekent hele lange ritten van ’s-morgens 8.00 uur tot laat in de avond. De mensen die we
bezoeken wonen vaak hoog in de bergen, kleine dorpjes die je alleen kunt bereiken via slechte en
onverharde wegen.

Verbeteren van leefomstandigheden
Aangekomen bij zo’n gezin wordt er na de kennismaking door Rasim uitgelegd wat de gezinssituatie
en de problemen zijn. Wij krijgen vaak koffie aangeboden maar maken daar geen gebruik van omdat
we te weinig tijd hebben. Als er alleen in mei hulpgoederen gebracht moeten worden, is het
makkelijk maar moet ook het huis verbouwd of opgeknapt worden dan wordt je plotseling een
‘aannemer’.
We kijken wat noodzakelijk is en gaan het gehele huis inmeten zodat we later een eenvoudige
bouwtekening kunnen maken.
Tevens krijg je, als je door zo’n huis loopt en in de kasten mag kijken, een indruk hoe groot de
armoede is.
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Dicht bij de mensen
Als je met de mensen praat, goed observeert en probeert te begrijpen wat er speelt, kan het zijn dat
het monteren van een nieuw toilet ondergeschikt is aan een groter probleem.
We kwamen onder andere bij een gezin waarvan de zoon geestelijk gehandicapt en doof zou zijn met
de vraag voor een nieuw of gebruikt gehoorapparaat. Aan de hand van oude medische verslagen en
het doorvragen ging dit bezoek een totaal andere kant op. Wij hebben voor deze jongen in het
ziekenhuis in Srebrenica gesproken met Nermin, een arts. Hij stelde vast dat aan de hand van deze
verslagen de jongen niet geestelijk gehandicapt is maar een enorme achterstand heeft opgelopen
door zijn doofheid. In overleg met Rasim en familie is er een plan opgesteld voor een behandeling bij
een gespecialiseerde arts in Sarajevo. Dan ben je ineens geen ‘aannemer’ meer maar een
‘maatschappelijk werker’. Dat je dag planning dan helemaal uit de hand loopt, zult u begrijpen.

Verantwoording afleggen
Als je zeker wilt weten dat de meegebrachte spullen van eerdere transporten goed gebruikt worden,
zal je dat moeten gaan controleren. Wij voelen ons verantwoordelijk naar alle vrijwilligers en
donateurs die ons ondersteunen, dat er niets aan de beke nde strijkstok blijft hangen of dat er spullen
verdwijnen. Daarom bezoeken we ook gezinnen en instellingen die we eerder dit jaar geholpen
hebben.
Bij grote projecten, zoals het plaatsen van een noodstroomaggregaat, komt er ook technische kennis
bij kijken. Dit zijn hele dure investeringen die voor ons en de ontvanger rendabel moeten zijn.
Gelukkig kunnen we, indien nodig, terugvallen op technische specialisten in Nederland maar wij
moeten wel de beslissingen nemen.

Kinderen een toekomst geven?
Ook bezoeken we de kinderen die op kosten van onze stichting naar school kunnen. Er is in Bosnië
een leerplicht maar vanuit de bergen naar school met een busje kost geld, regenkleding en schoenen
kosten geld maar ook het brood wat de kinderen tussen de middag op school kunnen krijgen moet
betaald worden. Dat houdt in dat als de ouders geen geld hebben deze kinderen tussen de middag
geen eten krijgen. Problemen op die scholen zijn ook dat deze kinderen gepest worden en dat zij zich
achtergesteld en beschaamd voelen. De thuissituatie bij deze kinderen is vaak dramatisch. Geen
water, geen stroom of illegale stroom, ouders aan de drank, huiselijk geweld en daar leven kinderen
tussen. De huissituatie kunnen we niet veranderen maar we proberen “deze kinderen uit die rotz ooi
te trekken” zoals Rasim dat verwoord.

Samenwerking zoeken
Door onze jarenlange activiteiten in Bosnië zijn we gesprekspartner geworden voor grote en kleine
humanitaire organisaties. Dat houdt in dat we afspraken hebben met o.a. stichting Emmaus, Snaga
Zene, ziekenhuizen en eerste hulpposten waarbij het soms noodzakelijk is om ook lokale bestuurders
van zo’n plaats te moeten spreken. We hebben een keer met de burgemeester van Kalesija zitten
onderhandelen over het geven van een tandartspraktijk in rui l voor gratis tandzorg voor de
allerarmste gezinnen.
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U op de hoogte houden
De voorbereidingsreis die 9 dagen duurt, geeft ons ook een goed gevoel. Je staat heel dicht bij de
mensen in Bosnië en bent soms in staat om een verandering in gang te zetten die voor die mensen
heel veel gaat betekenen. Dat is één van de redenen waarom we dit ook doen. Omdat de
brandstofkosten en tolwegen door de stichting betaald worden, voelen wij ons naar de stichting toe
verantwoordelijk voor een goede verslaglegging en verantwoording. Daarvoor gebruiken we de
laatste dag om te komen, nu alles nog vers in geheugen zit, voor een goede eindrapportage.

Toekomst
Gelukkig, en dat is ook een doel van onze voorbereidingsreis, constateren wij dat met name in het
gebied rondom Srebrenica, Tuzla en Doboj, de omstandigheden langzaam maar zeker verbeteren.
Fijn om te constateren want dat betekent dat je niet bezig met een bodemloze put maar dat er
perspectief en verbetering is. Dat houdt voor ons in dat de werkzaamheden in dit gebied mind er
noodzakelijk gaan worden. We zijn hierover met Rasim en stichting Emmaus in gesprek. Echter
rondom Sarajevo, waar Emmaus ook een kantoor heeft, schijnt nog erg veel echte armoede te zijn.
Wij gaan ons daarop oriënteren waarbij het dus niet ondenkbaar is dat we daar in de toekomst gaan
helpen.

Nog even over ons
Wij willen wel maar kunnen lang niet iedereen helpen.
Anderhalf uur rijden achter Srebrenica staat een veel te kleine woning voor een veel te groot gezin.
Vader, moeder en baby slapen in dezelfde ruimte als opa en oma. Men probeert van alles maar ze
hebben geen vast werk dus ook geen regelmatig inkomen. Het dak lekt en is in slechte staat. Een
prachtig project om te doen maar te groot en te duur voor onze organisatie. Dan moet je dus ‘nee’
zeggen…
De uitzichtloosheid van deze mensen raakt ons. Als we ’s-avonds laat in het hotel de dag zitten door
te nemen dan weten we dat het leven van deze mensen niet zal veranderen, helemaal niets!...
Daar hebben we moeite mee want we zijn juist een week op pad om het verschil te kunnen maken.
En u mag weten dat wij soms moeite hebben om de moed niet te verliezen. Echter we weten ook dat
we deze week bij mensen geweest zijn die daardoor een nieuwe kans krijgen. Daar houden we ons
aan vast.

Hans Saris
Jolande Cornelissen
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