
Bosnië 3          3-5-2020 
 
Beste mensen, 
 
Naar alle waarschijnlijkheid is de nieuwe werkelijkheid dat wij anders met 
elkaar om moeten gaan.  
Hoe dat er precies uit gaat zien, is nog niet bekend maar wat wel duidelijk 
is ‘dat afstand houden’ een tijdelijke norm zal blijven. 
Binnen de stichting denken wij hierover na en gaan de praktische invulling 
hierop afstemmen. 
 
Zeker voor de Bosnië transporten vergt dat improvisatie maar vooral vooralsnog optimale informatie.  
Elk land heeft zijn eigen regels en afspraken. 
En laten wij nu op zo’n transport met vijf landen te maken hebben… 
Om te beginnen hebben wederom met Rasim gesproken. 
Hij vertelde dat de grenzen tot op heden gesloten zijn maar dat de maatregelen in Bosnië heel langzaam 
versoepeld worden. 
Omdat het ook daar ‘stapje voor stapje’ gaat, blijft hij ons regelmatig informeren. 
 
Er gaan ook dingen goed in Bosnië! 
Door een overschot aan vakmensen die geen werk hebben, zijn de voorbereidende werkzaamheden bij de 
gezinnen nagenoeg klaar.  
Er zijn kozijnen geplaatst, deuren gemonteerd, gestukadoord en Rasim heeft zelfs kans gezien om voor 
hetzelfde geld meer werk gedaan te krijgen.  
Ondanks het feit dat ook de gezinnen, die we gaan helpen, te maken hebben met corona problemen, bieden 
we in ieder geval perspectief.  
Ook voor het grote gele monster, wat een noodstroomgenerator heet, hebben we een goeie bestemming 
gevonden. 
Stichting Emmaus wilde in Potocari graag een warmtepompinstallatie hebben.  
Echter de kosten, tussen de 3000,00 – 4000,00 euro, waren voor hen te hoog. 
Het bedrijf die deze pompen plaatst wilde i.p.v. een betaling onze generator overnemen. 
Waardoor wij met een ruilhandel toch een heel mooi doel bereiken, waarbij wij weten dat de 
warmtepompinstallatie inmiddels al klaar is.  
In de voorbereidingsreis zijn wij in contact gekomen met een gehandicapte jongen met één been.  
Protheses zijn heel duur en voor dit gezin niet te betalen.  

Geweldig is om te vertellen dat wij een Nederlandse sponsor gevonden hebben 
voor deze prothese. 
Ook dit wordt door Rasim in gang gezet.  
Leuk is om te weten dat buiten de prothese we dit gezin ook gaan helpen met 
het opknappen van het huis.  
 
Allemaal positieve ontwikkelingen waarbij natuurlijk de vraag blijft, of wij op 
een verantwoorde manier het transport in oktober kunnen laten doorgaan. 
Wij hebben daarom besloten om 15 augustus een ‘go’ of een ‘no go’ te geven. 
Overeind blijft dat uitstel geen afstel wordt.  
 
Wij willen jullie natuurlijk zo optimaal mogelijk blijven informeren en hebben 
daarom het goede idee om de ‘Bosnië 1-2-3-4 enz. op de site te publiceren. 

 
4X4 rijders gaan altijd door…hoe slecht de wegen ook zijn…problemen blijven uitdagingen…én we trekken ons 

er doorheen…       
 
Met vriendelijke groet 
Namens het dagelijks bestuur Stichting 4WDCARE 
Hans Saris  
Jolande Cornelissen 
 
 


