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“De vergeten aardbeving” 
 
Op 29 december 2020 werden we opgeschrikt door een zware aardbeving in midden 
Kroatië. 
We zagen beelden van ingestorte gebouwen, hulpverleners zoeken naar overlevenden en 
mensen op straat uit angst voor nieuwe bevingen.  
 
Daarna bleef het stil in de media. Onze Covid-19 problemen hadden een hogere 
nieuwswaarde. 
 
Echter niet voor stichting 4WDCARE. Wij zochten naar mogelijkheden om te gaan helpen. 
 
Als je in het buitenland mensen die het nodig hebben, wilt gaan helpen, zul je goede contacten 
moeten hebben. 
Deze mensen moeten begrijpen wat bij ons de mogelijkheden maar ook  de onmogelijkheden zijn en 
wij moeten begrijpen waar bij hún de behoeftes liggen. 
 
Wij zijn al vanaf januari in contact gekomen met stichting Potres-help die ons in contact bracht met 
een stichting Dobro-Dobrim, een organisatie die in die omgeving actief is. 
We hebben gesproken met diverse mensen die ons informeerden over de situatie aldaar. 
Zij proberen met 40 á 50 vrijwilligers voornamelijk bouwkundige hulp en ondersteuning te geven.  
Daar zitten vakmensen bij maar ook mensen die gewoon iets doen willen en de handen uit de 
mouwen willen steken. 
 
Met de vrijwilligers Radovan , Vlado en Senad hebben wij  een afspraak gemaakt. 
  
Op zaterdag 22 mei vertrokken we en kwamen zondagavond in Kroatië aan.  
De volgende dag zijn we met deze mensen naar het episch centrum van de aardbeving gereden. 
We waren erg onder de indruk. Vrijwel alle gebouwen hebben in meer of mindere mate schade of 
zijn volstrekt onbewoonbaar.  
De overheid heeft op de deuren stikkers geplakt waarop je kunt zien of een gebouw nog bewoonbaar 
is, ja of nee.  
De schade aan de meeste gebouwen is vaak zo groot dat je het eigenlijk moet gaan slopen en het 
opnieuw moet herbouwen.  
We spreken een boerenfamilie die in een container woont, naast een huis wat op instorten staat. 
Omdat de container te dicht bij hun woning geplaatst is, durven ze daar ’s-nachts niet in te blijven, 
uit angst bedolven te raken onder de restanten van hun oude woning.  
Daarom slapen ze in een oude houten schuur.  
De enige oplossing is het huis te slopen, maar daar is geen geld voor.  
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Een schapenboer heeft een nieuwe stal gekregen, gebouwd door de stichting DobroDobrim. Hij zelf 
woont in zijn zwaar beschadigde huis, wat van de overheid niet mag. Feitelijk wonen zijn dieren veel 
veiliger. 
Maar als hij wil overleven moét hij deze keuze maken wetende hoe gevaarlijk het voor hem is. 
 
Nog steeds is de aarde in beweging en is de angst op naschokken groot. Op enig moment hoorden 
we plotseling een rommelend geluid. Rijdend in onze 4x4 auto’s hebben wij het niet gemerkt maar 
Vlado sprak van een lichte beving. 
De landbouw is kleinschalig en divers. Wat kippen, wat groente en andere producten houden 
mensen in leven. Dobro Dobrim wil middels het oprichten van een coöperatie de krachten bundelen 
om efficiënter te gaan werken. Ze hebben een stuk grond gekregen, gefinancierd door een externe 
sponsor, waar (ook weer), het ingestorte huis gesloopt en opnieuw herbouwd wordt. 
 

 
Stichting Dobro Dobrim bouwt hier een woning voor 
een gezin. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
We rijden naar een vrouw die een (kleine) kippenboerderij heeft. Haar woning is volledig ingestort en 
ze woont in een oude schuur. Op de puinhopen staat een elektrische gitaar overeind. De man die dit 
instrument bespeelde is omgekomen evenals drie anderen die in het huis aanwezig waren. 
Dobro Dobrim heeft een kippenstal gebouwd en wil deze zomer een klein huisje voor haar maken. 
Ze heeft buiten tussen de scharrelende kippen een tafel gedekt. We eten brood en wat vlees. Toch 
voelt het tegenstrijdig, wetende dat we vanavond weer in ons mooie hotel zitten. 
 
Later spreken we een Duitse boer. Het echtpaar wat enige jaren geleden hun toekomst zocht in 
Kroatië, durft niet meer naar de eerste verdieping van hun woning. De vrouw vertelde van de beving 
en de vele koude nachten die ze in hun auto doorbrachten. 
 
In een andere plaats bezochten we een jong gezin met een baby. Ze wonen in een soort Tiny woning 
die door Dobro Dobrim gebouwd is. In de noodcontainer maken ze een winkel voor de verkoop van 
kleding. 
 
“Mensen”, daar gaat het om. Het valt ons op dat de mensen die we ontmoet hebben, ondanks alle 
ellende, de wil hebben om verder te gaan. Van de overheid hebben ze geen verwachtingen, 
integendeel. 
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In hun ogen is die alleen maar bezig met regeltjes en dure vergunningen voor de  wederopbouw van 
hun woningen. 
Toch géén gelatenheid of afwachtende houdingen van deze mensen of iets wel of niet gaat 
gebeuren.  
Nee, met behulp van anderen er iets van proberen te maken, is hun motto! Wij vinden dat dit juist de 
reden is om dit jaar hulp te gaan bieden. 
 
Hoe dan?  
Van 1 tot 10 oktober gaan we met een 4x4 hulptransport naar Kroatië. We gaan daar hulpgoederen 
brengen en gebouwen repareren. 
Ook willen we ter plaatse bouwmaterialen kopen of vanuit Holland naar Kroatië transporteren. 
 

 
 
Daarnaast gaan we Nederlandse boeren en organisaties die ervaring hebben met het opzetten en 
managen van coöperaties, benaderen en proberen verbindingen te leggen. 
 
En natuurlijk is er geld nodig, eigenlijk heel veel geld.  
Wilt u hieraan bijdragen om daardoor met ons directe hulp te bieden? Doneer dan op  
 

NL 09 INGB 0004 5450 84 t.n.v. Stichting 4WDCARE/vergeten aardbeving. 
  

Doe jij ook mee? 
 
Namens dagelijks bestuur: 
Hans Saris 
Jolande Cornelissen 
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