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Jaarverslag 2020
Voorwoord
Voor u ligt het jaarverslag 2020 van Stichting Bolji Zivot. 2020 was een bijzonder jaar, vanwege de
corona-pandemie. Dat beperkte de mogelijkheden tot reizen tot een minimum. Toch mogen we met
dankbaarheid terugkijken op een jaar 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 2020 zijn geen vrijwilligersvergoedingen verstrekt.

Projecten 2020
In 2020 heeft stichting Bolji Zivot de volgende projecten ondersteund:
Rolstoelaccu’s
We hebben nieuwe accu’s geleverd aan een rolstoelafhankelijke veteraan. Deze meneer kan zich
alleen door middel van een rolstoel verplaatsen. Helaas waren de accu’s van zijn rolstoel versleten.
Gelukkig konden wij deze man verblijven met een paar nieuwe accu’s voor zijn rolstoel, zodat hij zijn
bewegingsvrijheid weer terugkreeg.
Renovatie school in Rasjleva
De basisschool in Rasjleva was in slechte staat. Aan de buitenkant was dat niet zichtbaar, omdat die
recent al was opgeknapt met de hulp van andere sponsors. Binnen was het gebouw echter zeer
verouderd. De binnenkant van de school is door ons volledig gerenoveerd: vloeren geëgaliseerd,
nieuwe wanden, nieuwe plafonds, binnendeuren en kozijnen vervangen. De school ziet er na deze
renovatie weer tiptop uit en kan weer jaren mee! Voor dit grote project hebben we financiële steun
gekregen van Stichting Verdouw Gaat Verder. Met dank aan hen hebben we de school in Rasjleva
kunnen opknappen.
Renovatie multicultureel centrum in Tekucica
Dit is in meerdere opzichten een bijzonder project. De lokale, sociale voorzieningen in de dorpen in
Bosnië zijn zeer minimaal, of volledig afwezig. In dit dorpje vlakbij Doboj, wilde de bevolking graag
een gebouwtje opknappen om in gebruik te nemen als multicultureel centrum. Om dit te realiseren
heeft de bevolking contact gezocht met de burgemeester van Doboj, die positief stond tegenover dit
initiatief. Het leegstaande gebouwtje wat de initiatiefnemers op het oog hadden, was echter in
erbarmelijke staat… Gelukkig heeft de burgemeester van Doboj ervoor kunnen zorgen dat de
gemeente heeft betaald voor een nieuw dak op het gebouw. Met dank aan onze sponsor Stichting
Verdouw Gaat Verder konden wij het gebouw van binnen compleet renoveren, inclusief een

aanbouw met toiletgroepen en keuken. In samenwerking met Stichting Warmte Voor Kinderen is er
tenslotte ook nog verwarming geplaatst. Een mooi project, gerealiseerd in samenwerking met drie
stichtingen: Stichting Verdouw Gaat Verder, Stichting Warmte Voor Kinderen en Stichting Bolji Zivot,
met hulp van de gemeente Doboj. Ook een bijzonder project, omdat in dit project alle etnische
bevolkingsgroepen van Bosnië en Herzegovina samenwerkten: moslims, Serven en Kroaten. Het was
bijzonder om te zien dat deze mensen gezamenlijk aan tafel zaten, en samenwerkten om dit mooie
multicultureel centrum te realiseren. In het gebouw zullen verschillende activiteiten plaatsvinden:
van een kinderopvang tot een dagbesteding voor ouderen, van een huisartsenpost, een
consultatiebureau, tot een gymzaal voor de school, enzovoorts. Wat een dankbaar project met een
prachtig resultaat!
Medische hulpverlening
2020 stond in het teken van de corona-pandemie. Ook in Bosnië en Herzegovina greep het virus om
zich heen. De mensen van het Rode Kruis deden wat ze konden, maar het ontbrak hen aan de
basisvoorzieningen als mondkapjes, beschermende handschoenen enzovoorts. Vanuit Bosnië kwam
dan ook al snel een hulpvraag voor deze middelen. Gelukkig konden we daarin voorzien, we hebben
veel medische hulpmiddelen kunnen leveren. Ook hebben we financieel kunnen ondersteunen bij de
aanschaf van injectienaalden, thermometers, beschermende schorten, enzovoorts.
Via donaties ontvangen we soms incontinentiemateriaal en/of sondevoeding. Vaak komen deze
materialen via persoonlijke contacten of via social media naar ons toe. Mensen hebben deze
producten soms over, omdat iemand overleden is, of de spullen om een andere reden niet meer
nodig zijn. Als we dat viavia te horen krijgen, mogen wij de spullen vaak ophalen om naar Bosnië te
brengen. De mensen zijn vaak blij dat de spullen op deze manier toch nog goed terecht komen.
Rolstoelen
Via een sponsor in Nederland hadden we flink wat rolstoelen. rollators en een tillift gekregen.
Afgedankt in Nederland, maar nog prima geschikt voor een tweede leven in Bosnië. Veel van deze
hulpmiddelen zijn via het Rode Kruis rechtstreeks naar mensen gegaan die dit nodig hebben. Met het
Rode Kruis is de afspraak gemaakt, dat de mensen deze hulpmiddelen in bruikleen krijgen, en het
weer moeten inleveren als ze er geen gebruik meer van maken, zodat het weer naar iemand anders
toe kan.
Ook kregen we via via het verzoek om een of twee rolstoelen voor een ziekenhuis in Doboj. Het
ziekenhuis beschikte niet over rolstoelen, waardoor het kon gebeuren dat oude mensen op een
steekwagentje naar het ziekenhuis gereden werden. Gelukkig konden wij vanuit de opslag twee
rolstoelen leveren aan dit ziekenhuis, zodat de mensen vanaf nu op een meer menswaardige manier
vervoerd kunnen worden.
Boodschappen/brandhout: ook in 2020 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.
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 alle kinderen in Srebrenica en Zivinice een kerstpakketje te kunnen

kopen. Alle kinderen hebben een cadeautje en wat lekkers ontvangen. De blije gezichtjes van de
kinderen zeiden genoeg!
In Bosnië kunnen we rekenen op de hulp van een aantal zeer behulpzame, lokale contactpersonen.
Zo mogen we gebruikmaken van de opslagruimte bij Fatima, we kunnen altijd terugvallen op de zeer
deskundige ondersteuning door Indira en Almasa heeft veel contacten met de lokale bevolking en
weet waar de hulp het hardst nodig is. Ook is er contact gelegd met Adré en Marja Lichtendonk, een
zendingsechtpaar dat door de GZB is uitgezonden naar Bosnië. Dit echtpaar woont en werkt in Tuzla.
Ook zij hebben veel contacten met de lokale bevolking.

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 hulpmiddelen voor het Rode Kruis en voor de
kerstpakketten voor de kinderen. De gelden voor de grotere projecten, zoals de renovatie van de
school en het multicultureel centrum, worden verworven via de netwerken van de vrijwilligers.
Veelal zijn dit zakelijke contacten, bedrijven die een dergelijk project financieel willen steunen.

Jaarrekening 2020

31 december 2020

31 december 2019

Liquide middelen

€ 4.653,92

€ 2.543,11

Vorderingen

€
0,00
_________

_________

€ 4.653,92

€ 2.543,11

€ 4.653,92

€ 2.543,11

Activa

Totaal

Passiva
Algemene reserve
Vermogen

€ 4.653,92
_________

€ 2,543,11
_________

Totaal

€ 4.653,92

€ 2.543,11

Resultatenrekening 2020
Inkomsten
Sponsors/giften

€ 32.067,61
_________

Totaal inkomsten

€ 32.067,61

Uitgaven
Bankkosten

€

420,62

Renovatie school Zivinice

€ 5.000,00

Renovatie school Rasjleva

€ 5.000,00

Renovatie multiculureel centrum Tekucica

€ 10.213,00

Voedselpakketten

€

500,00

Transportkosten

€

1.505,00

Diverse (ver)bouwkosten

€

775,00

Kerstpakketten

€

1.800,00

Boodschappen (ook contant)

€

2.943,19

___________
Totaal

€ 29.956,81

