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Bosnië 5 
 
Beste Bosnië-gangers, 
 
15 augustus… Ja het is nu 15 augustus, de datum waarin wij beloofd hebben 
om jullie uitsluitsel te geven over het al of niet gaan naar Bosnië in oktober 
2020. 
Hoe positief wij ook zijn, hebben we toch moeten besluiten om het humanitair 
transport wederom door te schuiven.  
 
Eerst de uitleg: 
Rasim vertelde ons dat het aantal geregistreerde besmettingen behoorlijk 
toeneemt.  
In het kanton Tuzla komen de meeste besmettingen voor. 
In principe kun je Bosnië inreizen mits dat je in Kroatië je hebt laten testen en 
je negatief bevonden wordt. 
We moeten ons realiseren dat wij intensief met mensen in contact komen 
waarvan volstrekt niet duidelijk is of dat zij positief of negatief zijn.  
Ook is het een feit dat wijzelf met mensen op pad gaan die in de verhoogde 
risico groep zitten. 
Ander feit is ook dat Bosnië en Kroatië code oranje hebben gekregen en niet te 
verwachten is dat dit voorlopig gaat veranderen. 
Code oranje betekend, hoog risico en bij thuiskomst quarantaine. 
Dit alles in ogenschouw nemende, heeft ons doen besluiten het transport door 
te schuiven naar vrijdag 14 mei t/m zondag 23 mei 2021. 
 
Indien het onder het kopje “internationale hulpverlening” eerder iets gebeurd 
wat een transport rechtvaardigt, gaan wij daar zeker serieus naar kijken. 
 
Laten we de mensen nu in Bosnië in de steek? Nee… 
Wat wij beloven proberen we na te komen. 
We gaan proberen om binnen een afzienbare tijd toegezegde spullen met een 
vrachtwagen in Bosnië te krijgen. 
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De tijdelijke opslag zal dan plaatsvinden in het gebouw van de gehandicapte 
stichting. 
Vandaaruit gaat Rasim zorgdragen voor de distributie van de spullen naar de 
gezinnen die wij bezocht hebben tijdens onze voorbereidingsreis.  
 
Echter dit alles kost geld. 
De kosten van het complete humanitair transport, inclusief het voorwerk wat al 
gedaan is, bedraagt € 9650,00. 
Wij calculeren de kosten van een vrachtwagen inclusief tol en 
douanefaciliteiten op ongeveer € 3000,00. 
Jullie zien dat het grootste bedrag dan ook zit in de vele voorbereidingen die 
Rasim heeft laten doen i.o.m. ons.  
Wij vinden dat in dit geval de mensen zelf de oplossing moeten vinden voor de 
montage van de aangeleverde spullen.  
Toch is het ook realistisch dat dit niet altijd gaat lukken en wij dan zullen 
bijspringen. 
 
Besloten is om daarom een crowdfunding actie op te gaan zetten. 
Wij gaan sponsoren zoeken om de kosten van het gehele humanitaire transport 
2020 per gereden kilometer bij elkaar te krijgen. 
Dat houdt dus in dat het bedrag € 9650,00 / 1580 km = € 6,10 per kilometer 
kost.  
Veel geld?... ja in totaal is dat heel veel geld! 
Zeker als je weet dat de cheque-actie die we vorig jaar gedaan hebben met de 
rijders, dit jaar ook vervalt.  
Echter positief is, dat er al een totaal bedrag binnen is van € 4936,00. 
Dat is al goed voor 772 km.  

Dus onze vrachtwagen staat nu al 10 km vóór Passau       
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Mogen wij jullie vragen ons te helpen om deze vrachtwagen verder te laten 
rijden? 

IBAN nr: NL 09 INGB 0004 5450 84 
t.n.v. Stichting 4WDCARE 

o.v.v. kilometers voor Bosnië! 
 
Is dit het dan voor dit jaar?... Gebeurd er dan verder helemaal niets?... 
Nee, jullie kennen ons wel. 
Wát?... dat houden we nog ‘even onder de pet’ maar we willen dit jaar nog een 
bijzondere activiteit voor jullie organiseren.  
 
Graag tot de nog te organiseren “bijzondere activiteiten dag”! 
 
Hans Saris 
Jolande Cornelissen 
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