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Sponsoren
Zonder de financiële bijdrage van de sponsors was deze reis voor mij niet mogelijk geweest. De
sponsoring van bedrijven, giften en bijdragen die ik heb ontvangen zijn zeer goed terecht gekomen.
Hopelijk komt dat tot uiting in mijn verslag. Ik wil alle sponsors bedanken voor hun steun.
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Rijders gezocht
Hans Saris is 4x4 fanaat, en voorzitter van de stichting 4wd supporting Bosnia. Deze stichting
organiseert al een aantal jaar hulptransporten naar Bosnie om slachtoffers van de oorlog te helpen
een toekomst op te kunnen bouwen.

Jeep Cherokee 4.0

Waarom 4x4?
Een groot voordeel van een 4x4 is het trekkend vermogen, waar een personen auto ophoudt bij 1500
kg, kan een beetje 4x4 makkelijk 3500 kg trekken. De combinatie avontuurlijke 4x4 bezitters en een
goed doel en je hebt het hart van deze stichting te pakken. Een groep enthousiaste mensen met het
hart op de goede plek. Ik las over het initiatief in een nieuwsbrief van Hans Saris, en besloot contact
op te nemen.

Om deel te kunnen nemen aan het transport zijn een aantal voorwaarden verbonden. Je moet een
4x4 auto hebben, bereid zijn hard te werken, het liefst een beetje handig zijn, en de hele reis zelf te
financieren. Voor de financiering heb ik gelukkig sponsors bereid gevonden mij te steunen, de rest
was geen probleem.
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Voorbereiding en heenreis
Een week voor vertrek worden alle aanhangwagens geladen. Een team vrijwilligers is het hele jaar
bezig alle donaties te verdelen over de gezinnen die dit jaar in aanmerking komen voor humanitaire
hulp. Iedere doos is gewogen, inhoud beschreven en de waarde vastgesteld, en van iedere wagen
wordt exact bijgehouden wat er in zit. Na het laden worden de vrachtbrieven door de Nederlandse
douane gecontroleerd, en de aanhangers verzegeld. Deze organisatie is zeer ervaren en heeft de
zaken goed heeft voorbereid.
Op zaterdag 3 september is de groep
klaar voor vertrek. 24 vrijwilligers 9 auto’s
en 8 aanhangwagens staan klaar om naar
Bosnie af te reizen. In 3 dagen tijd zullen
wij 1.600 km rijden, 5 landsgrenzen
passeren en 230 liter benzine verstoken.
Ondanks alle goede voorbereidingen,
vrachtbrieven met verzegeling, blijven
twee grensovergangen enorm veel tijd te
kosten. Van Slovenië naar Kroatie hebben
de douane formaliteiten 4 uur geduurd,
maar dit bleek niet eens de moeilijkste te
zijn. Van Kroatie naar Bosnie heeft in
totaal 16 uur in beslag genomen, 8 uur
aan de grens en de dag daarop nog eens
8 uur om de goederen in te klaren.
Gelukkig was de groep hier op
voorbereid, bij de grens hebben we
kunnen genieten van soep, worstjes,
broodjes en koffie. Drie lange dagen
reizen zitten erop, dinsdagochtend is de
1e dag dat er echt wat gedaan kan
worden.
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Grens Bosnië, wachttijd 8 uur
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Project Dak
De aanhangwagens zijn nog niet ingeklaard,
daardoor kunnen niet alle projecten gestart
worden. Voor mij en nog een aantal anderen staat
het dakproject op de planning. In drie dagen tijd
moet een nieuw dak op een huis gebouwd
worden.Het gezin waar we dit voor doen heeft een
aantal jaar geleden een huis kunnen bouwen, maar
door omstandigheden, nooit af kunnen maken.
Vader, moeder en vijf kinderen wonen in het veel te
klein bouwval bij familie en hebben geen geld om
Start van het project
de bouw van het huis af te kunnen maken. Al jaren
lang zien zij het huis dat ze gebouwd hebben
verslechteren. Het project wordt aangestuurd door een lokale vakman, die natuurlijk geen enkele
taal spreekt die wij verstaan.
De foto hierboven is zoals we het dak
aantroffen, plat en van beton. In drie
dagen tijd moet hier een schuin
pannendak op worden gebouwd. Binnen
het team wordt rekening gehouden met
nachtwerk, wat er ook gebeurt, het dak
moet vrijdagochtend klaar zijn. De
motivatie en de sfeer binnen de groep is
heel goed, en ik twijfel er dan ook geen
moment aan of we dit wel gaan halen.
Donderdagmiddag om 2 uur was het dak
klaar. Een ongelofelijke prestatie die door
Resultaat na 2 dagen

velen is verricht. Zowel vanuit de hulpverleners als door de lokale mensen zelf. De dankbaarheid die
wij hebben ontvangen van het gezin is overweldigend. Deze mensen hadden niets, nauwelijks eten,
bijna geen werk, en een hopeloze situatie. Geen
uitzicht op een betere toekomst. Met behulp van
o.a. de stichting 4wd supporting Bosnia hebben
wij een gezin weer hoop gegeven voor de
toekomst. Het gaat er niet alleen om een taak te
volbrengen. De gezinnen die geholpen worden
bieden we een uitzicht op een betere toekomst,
er gebeurt iets positiefs, wat hopelijk een trend
zal zijn die door zal zetten. Ze kunnen weer
lachen, zoals je hiernaast op de foto kan zien.
Vader moeder en drie van de vijf kinderen
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Ziekenhuis
Even buiten Doboj in het dorpje Klotonica is een
opvangcentrum annex ziekenhuis waar de stichting al een
aantal jaar hulpgoederen naartoe brengt. Hier worden vooral
veel mensen opgevangen die getraumatiseerd zijn door de
oorlog, en daardoor niet meer voor zichzelf kunnen zorgen.
Dit ziekenhuis is de afgelopen 4 jaar enorm opgeknapt en
heeft hier veel steun gekregen middels giften e.d. van
Ziekenhuis Klotonica

Tandarts praktijk gereed

instanties in verschillende landen
in Europa. Vorig jaar heeft de
Stichting een noodstroom
voorziening gerealiseerd. Dit jaar is
naast vele hulpgoederen ook een
tandartsstoel geplaatst. Ook hier is
door een zeer klein team met veel
enthousiasme in drie dagen tijd
een volledige tandartspraktijk
geïnstalleerd. Een dergelijke klus
zou in Nederland enkele weken duren.

Diesel generator

Screbrenica
De dankbaarheid en blijdschap op de gezichten van de vaders, moeders en kinderen is ontroerend,
onder elkaar hebben we dit meermaals tegen elkaar gezegd, Hier doen we het voor. Het is voor mij
dè reden waarom ik hieraan meewerk, je helpt mensen echt. Hierbij krijg ik het gevoel echt iets voor
een ander te kunnen betekenen, nu eens niet aan jezelf denken maar gezinnen die het heel, heel
hard nodig hebben een duwtje in de goeie richting kunnen geven, hoop geven voor de toekomst. Dat
deze aanpak echt werkt hebben we kunnen zien tijdens een bezoek aan een project dat 2 jaar
geleden is uitgevoerd. Een gezin met 2 dochters, waar geen dak op het huis zat, en de vloer bestond
uit binten waar men op moest
balanceren. Een dakproject bij een
gezin dat niets meer had behalve
een appelpers om cider en appel
stroop van te maken en 2 koeien.
Nu 2 jaar later heeft het gezin 6
koeien, een rozentuin, studeren
beide dochters aan de universiteit
en hebben zelfs een auto voor de
deur staan.
Foto links woning 2 jaar na project, op voorgrond de appelpers.
Foto rechts de rozentuin
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Wat mij het meest heeft aangegrepen is Screbrenica. De accu fabriek waar Dutchbat 3 kamp was
gelegerd. De begraafplaats aan de overkant van de fabriek. De tentoonstelling in de fabriek. Pas hier
besef je goed wat er zich rond 11 juli 1995 allemaal heeft afgespeeld in Bosnië. De overname van het
Dutchbat kamp door de Serviërs. Bevelhebber Karremans die zonder slag of stoot het kamp heeft
overgedragen aan Milosovic. Vrouwen die daarna van de mannen werden gescheiden en afgevoerd
in bussen. 8.000 mannen tussen de 12 en 75 die in
een paar dagen zijn afgeslacht. De verhalen die je hier
hoort zijn afschuwelijk. Vrouwen die soms werden
gedwongen te kijken hoe de mannen werden
geexecuteerd. Mannen die probeerde te vluchten
door de bossen, en werden opgewacht door de
Chetniks, de moordcommando’s van Milosovic. De
beestachtige genocide die daar heeft plaatsgevonden
is in Nederland nauwelijks bekend. Als Nederlander
schaam ik mij voor wat daar is gebeurd. Daarom ben
ik er volgend jaar weer bij, voor de dierbaren van
kinderen als Sandro waarvan we het graf tegen
kwamen op de herbegraafplaats in Screbrenica.
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