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Jaarverslag 2022 

 

Voorwoord  

Voor u ligt het jaarverslag 2022 van Stichting Bolji Zivot. Het jaar 2022 was, net als 2021, een 

bijzonder jaar, vanwege de corona-pandemie die nog steeds voortduurde. Dat beperkte in het begin 

van het jaar 2022 nog de mogelijkheden tot reizen. Later in het jaar werden de beperkende 

maatregelen gelukkig weer versoepeld en konden we toch een aantal geslaagde acties organiseren. 

We mogen ook nu weer met dankbaarheid terugkijken 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 2022 zijn geen vrijwilligersvergoedingen verstrekt.  Reis- en 

verblijfskosten tijdens de uitvoering van acties worden altijd door de deelnemers zelf bekostigd. 

 

Projecten 2022 

In 2022 heeft stichting Bolji Zivot de volgende projecten ondersteund: 

 

Transporten goederen 

In 2022 zijn er vier transporten naar Bosnië gegaan. Dit betreft vele hulpgoederen, zoals kleding, 

rolstoelen, rollators, incontinentiemateriaal, sondevoeding en andere goederen.  

 

Renovatie kinderdagverblijf Gracanica 

In mei is een groep vrijwilligers naar Bosnië afgereisd. Deze mannen hebben de ruimtes waar de 

kinderen overdag worden opgevangen gerenoveerd. Dat houdt in, alle wanden opnieuw gestuct en 

voorzien van plaatmateriaal dat bestand is tegen het spelen van kinderen. Ook de toiletten zijn 

compleet gerenoveerd. Het gebouw was  oud en dringend aan vernieuwing toe. Daarvoor ontbraken 

echter de middelen. Met hulp van Stichting Bolji Zivot en haar sponsors beschikt de school nu over 

nieuwe toiletten en lokalen. Het ziet er weer prachtig uit! 

 

Medische hulpverlening, rolstoelen 

Via ontvangen donaties hebben we ook in 2022 weer veel medische spullen en hulpmiddelen mogen 

ontvangen, zoals bijvoorbeeld incontinentiemateriaal en 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. De mensen zijn blij dat de spullen op 

deze manier toch nog goed terecht komen. 



Via een sponsor in Nederland hebben we ook dit jaar weer flink wat rolstoelen. rollators enz. 

gekregen. Afgedankt in Nederland, maar nog prima geschikt voor een tweede leven in Bosnië. Deze 

hulpmiddelen zijn inmiddels terechtgekomen bij mensen die dit nodig hebben. Ook hebben we het 

ziekenhuis en het Rode Kruis in Tuzla kunnen voorzien van rolstoelen, ziekenhuisbedden en tilliften. 

 

Boodschappen/brandhout 

Ook in 2022 heeft Stichting Bolji Zivot weer kunnen voorzien in boodschappen en brandhout voor 

een aantal behoeftige gezinnen. In maart en oktober zijn Alex en Jacob naar Bosnië gereisd om 

gezinnen te voorzien van boodschappenpakketten. 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.  

Voedselpakkettenactie en kerstpakketten voor kinderen 

Aan het eind van het jaar hebben we weer  een actie gehouden om geld in te zamelen voor 

voedselpakketten en kerstpakketjes voor kinderen. We zijn dankbaar dat we in korte tijd veel geld 

mochten ontvingen voor dit doel. Ook een groep vrienden van Bolji Zivot heeft een actie op touw 

gezet om geld in te zamelen voor voedselpakketten, dit alles onder de vlag van Bolji Zivot. De laatste 

week van december zijn we met z’n allen naar Bosnië afgereisd en hebben we zelf de 

voedselpakketten bij de mensen gebracht, en veel kinderen blij gemaakt met een mooi kerstpakketje 

met wat lekkers erin. Deze gezinnen en kinderen waren geselecteerd door Almasa en Indira in de 

omgeving van Zivinice, door Adre en Marja Lichtendonk in Tuzla, door Indira Randall in Gracanica en 

door Hajra Bajraktarevic in Samac, Doboj en Vukosalvje. Ook in Bosnië is het levensonderhoud, zoals 

de kosten voor boodschappen, veel duurder geworden als gevolg van alle ontwikkelingen in de 

wereld. De mensen die al arm zijn, hebben het daardoor nóg moeilijker gekregen. Het stemde ons 

extra dankbaar dat we deze gezinnen konder helpen met een flinke voorraad boodschappen, en de 

kinderen waren heel blij met hun kerstcadeautje!  

Bij de bezoeken aan de gezinnen hebben we ook het  jonge gezinnetje bezocht, dat we vorig jaar een 

kettingzaag cadeau gegeven hadden. Met behulp van deze kettingzaag werd de jonge vader in staat 

gesteld om wat geld te verdienen om zijn gezin te onderhouden. Ook hebben we hen geholpen met 

het verder afbouwen van hun huis. Het was erg leuk om te zien, dat ze intussen in hun nieuwe huisje 

wonen, het zag er prachtig uit! Fijn om zo een jong gezin verder te kunnen helpen.  

 

 

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 in Gracanica, en Almasa heeft veel contacten met de lokale 

bevolking in Zivinice en weet waar de hulp het hardst nodig is. Ook is er regelmatig contact met Adré 

en Marja Lichtendonk, een zendingsechtpaar dat door de Gereformeerde Zendingsbond is 

uitgezonden naar Bosnië. Dit echtpaar woont en werkt in Tuzla. Ook zij hebben veel contacten met 

de lokale bevolking. In de omgeving van Samaç voorziet Hajra ons van de benodigde informatie. 

 

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 voedselpakkettenactie rond kerst. De gelden voor de grotere 

projecten, zoals de renovatie van scholen, worden verworven via de netwerken van de vrijwilligers. 

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

2022 is er door Alex contact gelegd met Afas Foundation in Leusden. Hij heeft daar een aanvraag 

ingediend voor sponsoring van de renovatie van een grote school in Tuzla, waar het dak vervangen 

moet worden en de toiletgroepen gerenoveerd. De door Alex uitgevoerde pitch in september is goed 

ontvangen en Afas Foundation financiert de volledige renovatie van deze school! Het gaat om een 

heel groot bedrag, waar we Afas Foundation erg dankbaar voor zijn! De renovatie van de 

toiletgroepen is reeds gestart in november 2022, door een lokale aannemer. Het dak zal worden 

vervangen in april 2023 door vrijwilligers uit Nederland. 

  



Jaarrekening 2022  

 

 31 december 2022 31 december 2021 

Activa  

Liquide middelen € 20.512,47 € 4.922,79 

Vorderingen €          0,00 

 _________ _________ 

Totaal € 20.512,47  € 4.922,79 

 

Passiva 

Algemene reserve €   3.632,54 €  4.922,79 

Bestemming project (Afas) € 14.999,49 

Bestemming diaconaal project €  1.880,44 

 _________ _________ 

Totaal € 20.512,47 € 4.922,79 

  

 



Resultatenrekening 2022 

 

Inkomsten  

Opbrengst verkoop eieren €       996,10 

Donaties €    7.040,13 

Bouwprojecten €  41.850,11 

Voedselpakketten €  15.724,00 

Diaconaal project €    1.880,59 

 _________ 

Totaal inkomsten € 67.490.93 

 

Uitgaven 

Bankkosten €     501,95 

Inkoop eieren €     328,60 

Transporten €   2.729,78 

Hulp diversen €   6.861,71 

Voedsel(kerst)pakketten  € 15.325,00 

Bouwprojecten €  26.154,21 

 ___________ 

Totaal uitgaven €  51,901,25 

 

 

  


