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Jaarverslag 2019  

 

Voorwoord  

Voor u ligt het jaarverslag 2019 van Stichting Bolji Zivot. Wij kijken met dankbaarheid terug op een 

jaar met een aantal geslaagde activiteiten!  

 

Organisatie en visie 

Stichting Bolji Zivot heeft ten doel een bijdrage te leveren aan de bestrijding van armoede onder de 

bevolking van Bosnië en Herzegovina. De naam van Stichting Bolji Zivot betekent: beter leven. Dat is 

wat we de mensen in Bosnië willen geven. De stichting is opgericht in 2009, na een bezoek aan 

Bosnië, om uiting te geven aan het verlangen om de nood van de mensen in Bosnië te helpen 

verlichten. Het bestuur van de stichting wordt gevormd door: dhr. J. Saadhoff (voorzitter), dhr. A. van 

der Slikke (secretaris), mw. I.  Brcaninovic (bestuurslid) en mw P. van der Slikke (penningmeester). De 

stichting kent geen betaalde krachten. In 2019 zijn geen vrijwilligersvergoedingen verstrekt.  

 

Projecten 2019  

In 2019 heeft stichting Bolji Zivot de volgende projecten ondersteund: 

Speeltuinen: in april 2019 is Alexander van der Slikke met een groep vrijwilligers afgereisd naar 

Bosnië om daar twee speeltuinen te realiseren. Eén speeltuin is, in overleg met de directeur van de 

school, gebouwd op het schoolplein van een basisschool in Gracanica, waar geen enkele 

speelvoorziening was voor de ruim 800 kinderen die de school bezoeken. De andere speeltuin is 

gebouwd in Samac, een stad zo’n 60 kilometer van Gracanica. Deze speeltuin is gemaakt op een 

grasveld in een woonwijk, waar veel kinderen wonen, maar waar niets te doen is voor deze kinderen. 

De burgemeester van Samac was  akkoord gegaan met het realiseren van deze speelplek voor de 

kinderen. De kinderen konden haast niet wachten tot het klaar was, zo blij waren ze met de 

speelplaatsen! 

Bouw groentekas: voor een klein bedrag is voorzien in een eenvoudige groentekas voor een gezin, 

zodat deze mensen in hun eigen eten kunnen voorzien. 

Woningrenovatie/woningbouw: in 2019 hebben we een gezin dat we al enkele jaren ondersteunen 

met boodschappen en brandhout, ook kunnen helpen met het opknappen van hun huis. Dit huis was 

aan de buitenkant niet geïsoleerd en afgewerkt, zodat het binnen in huis erg vochtig was. De muren 

en plafonds waren bedekt met schimmel. Dit kwam de toch al zwakke gezondheid van de vader niet 

ten goede. Met hulp van Bolji Zivot is het huis geïsoleerd, waarmee het vochtprobleem is opgelost. 

Ook hebben we hen geholpen met een nieuwe buitentrap, omdat de oude trap op instorten stond. 

Verder hebben we financieel kunnen bijdragen aan de bouw van een nieuw huis voor een vader met 

drie dochters (drieling), die in zeer slechte omstandigheden leefden. De bouw van dit huis is mede 

mogelijk gemaakt dankzij een vrijwilligersstichting uit Duitsland, maar ook Bolji Zivot heeft financieel 

bijgedragen, o.a. aan het dichten van het dak en het aanleggen van de electriciteit. 

Dokterskosten Amina: Amina is een meisje met een gezondheidsprobleem. Stichting Bolji Zivot heeft 

financieel bijgedragen aan de noodzakelijke dokterskosten voor de ouders van dit meisje. 



Kachel weesjongens Elvedin: Stichting Bolji Zivot heeft bijgedragen aan de kosten voor een kachel in 

het huis van vier weesjongens, vier broers. Zij woonden eerst in een kindertehuis, maar de oudste 

twee broers zijn inmiddels ouder dan 18, en dat betekent in Bosnië dat je het weeshuis moet 

verlaten. Voor deze jongens is een huis gebouwd, mede gefinancieerd door Stichting Bolji Zivot. Deze 

twee broers wonen nu samen in dit huis, en in de toekomst zullen ook de twee jongere broers bij hen 

komen wonen. Bolji Zivot heeft in 2019 voorzien in een kachel ten behoeve van verwarming van het 

huis en tevens om op te koken, en brandhout. 

Boodschappen/brandhout: ook in 2019 heeft Stichting Bolji Zivot weer kunnen voorzien in 

boodschappen en brandhout voor een aantal behoeftige gezinnen. Voor dit doel is de stichting in 

eerste instantie opgericht en we zijn dankbaar dat we dit nog steeds kunnen doen en op deze manier 

een aantal gezinnen kunnen onderhouden. 

Verbouwing school Gracanica: in november is Alexander van der Slikke nogmaals met een groep 

vrijwilligers naar Bosnië geweest, deze keer om de toiletten op de school, waar eerder de speeltuin is 

aangelegd, te renoveren. Deze toiletten waren ernstig verouderd, en daardoor beschadigd, 

incompleet en onhygiënisch. Er zijn in totaal tien toiletten gerealiseerd, plus wasbakken. De directeur 

van de school heeft zelf, samen met een aantal personeelsleden, de oude toiletten verwijderd en de 

muren kaal gemaakt ter voorbereiding op de komst van de vrijwilligers. Het was een enorme 

uitdaging om deze klus in vier dagen te klaren, maar het is gelukt! Het resultaat is erg mooi 

geworden. Dit was in financieel opzicht het grootste project van 2019. 

Medisch afzuigsysteem: via een sponsor hadden we geld ontvangen ten behoeve van een medisch 

afzuigsysteem voor een patiënt. Dit geld is overgemaakt, zodat de benodigde medische apparatuur 

kon worden aangeschaft. 

Rolstoel: via een contactpersoon in Bosnië kregen we foto’s toegestuurd van de rolstoel van een 

kind. Dit jongetje is rolstoelgebonden, maar de banden van de rolstoel waren finaal versleten. Via 

een contactpersoon in Nederland konden we nieuwe banden aanschaffen. Deze zullen in januari 

2020 worden afgeleverd bij dit gezin. Ook zijn er nieuwe accu’s gekocht voor deze rolstoel. Die zullen 

ook binnenkort naar Bosnië worden gebracht. 

Kerstpakketten: in december hebben we een kortlopende actie gehouden om geld in te zamelen 

voor kerstpakketten voor kinderen. We zijn dankbaar dat we in zeer korte tijd voldoende geld 

ontvangen hadden om voor 250 kinderen een kerstpakketje te kunnen kopen. Alle kinderen hebben 

een cadeautje en wat lekkers ontvangen. De blije gezichtjes van de kinderen zeiden genoeg! 

 

Fondsenwervingsactiviteiten  

Stichting Bolji Zivot wordt financieel gesteund door een vaste groep mensen, de Vrienden van Bolji 

Zivot, die maandelijks een (klein) bedrag overmaken. Verder ontvangen we gelden via kortlopende 

acties, zoals ten behoeve van de medische kosten voor Amina en de kerstpakketten voor de 

kinderen. De gelden voor de grotere projecten, zoals de speeltuinen en de renovatie van de toiletten 

in de school, worden verworven via de netwerken van de vrijwilligers die naar Bosnië zijn geweest. 

Veelal zijn dit zakelijke contacten, bedrijven die een dergelijk project financieel willen steunen. 

  



Jaarrekening 2019  

 

 31 december 2019 31 december 2018 

Activa  

Liquide middelen € 2.543,11 € 1.761,36 

Vorderingen €        0,00 

 _________ _________ 

Totaal € 2.543,11 € 1.761,36 

 

Passiva 

Algemene reserve € 2.543,11 € 1.761,36 

Vermogen  € 2,543,11  € 1.761,36 

  _________  _________ 

Totaal  € 2.543,11  € 1.761,36 

  

 



Resultatenrekening 2019 

Inkomsten  

Sponsors/giften € 18.395,61 

 _________ 

Totaal inkomsten € 18.395,61 

 

Uitgaven 

Bankkosten €    158,24 

Speeltuin €     500,00 

Bouw groentekas €     200,00 

Woningen Alija / Ramiz €   2.690,00 

Dokterskosten Amina €   1.070.00 

Kachel weesjongens Elvedin €     650,00 

Pin/boodschappen/brandhout €   1.580,51 

Verbouwing school Gracanica €  9.558,25 

Medisch afzuigsysteem €     500,00 

Rolstoel €     456,86 

Kerstpakketten €     250,00 

 _________ 

Totaal € 17.613,86 

 

  


