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Voorwoord 
Voor u ligt het jaarverslag 2018-2019 van Stichting SAVIE (Students Abroad Volunteering In 

Eastern Europe). Als bestuur kijken wij trots terug op het afgelopen jaar, waarin veel is geleerd en 

hard is gewerkt om de projecten in goede banen te leiden. Wij zijn ontzettend blij dat ook dit jaar 

weer bijna dertig enthousiaste vrijwilligers zich met liefde hebben ingezet voor de 

minderbedeelden in Oost-Europa. 
 

Na een jaar geleden de naam te hebben veranderd van Stichting ‘Wij Helpen Daar’ naar Stichting 

‘SAVIE’ zijn er verschillende acties ondernomen om onze naamsbekendheid te vergroten. Zo zijn er 

nieuwe posters en flyers voor verschillende activiteiten ontworpen en zijn er diverse 

samenwerkingen met andere organisaties opgestart om het netwerk te vergroten. Daarnaast is de 

Facebook- en Instagrampagina van de stichting onder handen genomen en hebben zelfs alle 

projecten eigen sociale mediaprofielen. 

 

Net als vorig jaar staat bij ons een beter voorbereidingstraject op de projecten voor de vrijwilligers 

hoog in het vaandel. Zo wordt er op een eerder moment in de voorbereiding uitgebreidere 

informatie gegeven over de inhoudelijke aspecten van het project en wordt er met behulp van 

projecttrainingen een specifiek en zo duidelijk mogelijk beeld geprobeerd te vormen van de 

verwachtingen gedurende het project. Naast deze trainingen worden er elk jaar ook diverse 

activiteiten als het regiodiner en de cultuuravond georganiseerd om de kennismaking binnen een 

projectgroep te stimuleren. 

 

Helaas hebben we dit jaar ook tegenslagen gekend. Uit de verkenningstocht van 2017 was een 

fundament gelegd voor de organisatie van een nieuw project in Belgrado te Servië, waarvan de 

start in 2019 gepland stond. Echter is er in dit bestuursjaar geen sleutel tot succes gevonden met 

het verder doorzetten van dit project in verband met het moeilijke contact met de lokale 

organisatie. Dit betekent dat er tot onze spijt afgelopen zomer geen vijf maar vier projecten 

hebben plaatsgevonden. 

 

Als bestuur zijn wij u zeer dankbaar voor uw betrokkenheid en uw bijdrage aan de stichting.  

 

Het bestuur van Stichting SAVIE 2018-2019: 

David van Wirdum  Voorzitter     Chantal Straver Lid Projecten 

Amber Natzijl  Secretaris    Ibim Obomanu Lid Intern 

Eveline Vos  Penningmeester   Anouk Hartman Lid PR 
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1. Partners en sponsoren 
 
Naast onze vrijwilligers bedanken wij graag de volgende organisaties en personen voor hun 

bijdrage en inzet voor het werk van Stichting SAVIE: 

 
Financial Administration Service & Technology (in het bijzonder Jan-Pieter Goossens) 

Stichting Bisschop Bekkers 

Stichting Van Helden Tucker 

Rotary Club Delft 

Leidse Studenten Ekklesia 

Stuurgroep Diaconie Leidse Studenten Ekklesia (in het bijzonder Rob van Waarde) 

Gemeente Leiden 

Nikola Sumenkovic te Stamnica  

SOS Kinderdorpen Sarajevo (in het bijzonder Senka Čimpo en Ivana Nenadic Mrgan)  

Pax Kinderhulp (in het bijzonder Alfons Hurenkamp) 

Het Nest in Zenica (in het bijzonder Haris Husejnovic) 

Snezana Petrovic  

Adis Durakovic 

Almir Kalac 

Lejla Kratina 
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2. Projectverslag Sarajevo 
Geschreven door projectleiders Charlotte en Tatjana 

 

•  Doelgroep •  

Project Sarajevo wordt georganiseerd in samenwerking met de plaatselijke vestiging van SOS 

Kinderdorpen. Bij SOS Kinderdorpen in Bosnië en Herzegovina wordt gewerkt met het Family 

Strengthening Program, waarbij kwetsbare gezinnen uit Sarajevo op verschillende manieren 

worden geholpen door bijvoorbeeld gezinstherapie of extra onderwijs. Ongeveer honderd 

kinderen zijn betrokken bij dit Family Strengthening Program en uit deze groep worden dan ook de 

kinderen voor Project Sarajevo geselecteerd. De leeftijd van de kinderen bij Project Sarajevo ligt 

tussen de zes en zestien jaar, maar het grootste deel van de kinderen is tussen de acht en twaalf 

jaar. Dit jaar waren er in totaal vijfentwintig kinderen die vanuit SOS Kinderdorpen mee kwamen 

tijdens de eerste week. Daarnaast waren er ook drie tieners van de scouting aanwezig die 

meehielpen met koken, maar die vaak ook participeerden aan onze activiteiten. De tweede week 

waren de aantallen kinderen verschillend. Op de dagen dat er externe activiteiten plaatsvonden, 

als een bezoek aan de dierentuin, de bioscoop 

of bowlen, werden er vijftien kinderen 

uitgenodigd. Op maandag en vrijdag mochten 

de kinderen vrij komen en liep het aantal 

kinderen zelfs op tot in de veertig. De 

gemiddelde leeftijd van de kinderen tijdens de 

tweede week lag iets lager dan in de eerste 

week. Dit jaar hadden de kinderen geen 

lichamelijke beperkingen of duidelijke mentale 

problematiek, maar wel werden soms signalen 

gezien van hechtingsproblematiek.  

 

•  Voorbereidingstraject •  

Het voorbereidingstraject bestond enerzijds uit geld inzamelen voor het project en anderzijds uit 

het maken van een planning en aanschaffen van benodigdheden. Het geld inzamelen is individueel 

gedaan, voornamelijk door het vragen van geld bij familie, vrienden en de kerk. De makkelijkste 

manier om het geld op te halen is via het sturen van Tikkie’s. Ook heeft één projectlid zichzelf 

ingezet voor klusjes, als auto’s wassen en huisdieren verzorgen, waarbij veel geld is opgehaald. 

Uiteindelijk hebben we met zijn zevenen een bedrag van €2982 opgehaald. Uiteindelijk was dit 

bedrag veel hoger dan nodig was voor de organisatie van activiteiten tijdens het project, waardoor 

het resterende bedrag is gedoneerd aan SOS Kinderdorpen. Van deze donatie worden 
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voornamelijk schoolspullen voor de kinderen gekocht. Naast het geld zijn ook verschillende items 

en kinderkleding gedoneerd aan ons project. Zo hebben we stroopwafels, plaktatoeages en onze 

eigen T-shirts gedoneerd gekregen van verschillende bedrijven. 

 

Gemiddeld werd er ongeveer een à twee keer per maand met de groep vergaderd. Hier werd 

vooral besproken wat de stand van zaken was omtrent de geldinzameling, de promotie van ons 

project op Instagram en Facebook en werd er een planning opgesteld voor tijdens het project. 

Verder hebben we ook verschillende keren met elkaar gegeten om elkaar beter te leren kennen. 

Ook werden er vanuit Stichting SAVIE verschillende activiteiten georganiseerd zoals de 

cultuuravond, waar we ook als groep naartoe zijn gegaan.  

 

•  Reis en verblijf •  

De groep vrijwilligers uit 2019 bestond uit zeven studenten uit Leiden en omstreken. Midden juli 

vertrokken we met de complete groep vanuit Rotterdam Centraal met de bus naar Sarajevo. De 

heenreis duurde ongeveer dertig uur en ging vrij voorspoedig. Na de busreis kwamen we aan in de 

stad Sarajevo, waarna we met een taxi naar het Guest House van SOS Kinderdorpen gingen. Na 

één nacht gerust te hebben, vertrokken we de volgende ochtend met de kinderen in de bus naar 

de kamplocatie buiten de hoofdstad. Deze busreis duurde ongeveer twee uur. Op het kamp werd 

er verbleven in houten hutjes net zoals de kinderen. De terugreis naar Nederland duurde ongeveer 

35 uur als gevolg van enkele files en een overstap op een andere bus in België.  

 

•  Activiteiten op project •  

Week 1 
Op maandagochtend vertrokken we vanaf ons Guest House naar het activiteitencentrum van SOS 

Kinderdorpen en werden we bij aankomst meteen enthousiast begroet. Een van de vrijwilligers 

was vorig jaar ook al mee geweest, dus veel kinderen waren 

ontzettend blij om een herkenbaar gezicht te zien. In de bus 

zat de sfeer er ook meteen goed in en zag je dat de kinderen 

er ontzettend veel zin in hadden. Nadat iedereen zijn spullen 

in de hutjes had gelegd bij aankomst werden bidons en T-

shirts uitgedeeld. Deze konden de kinderen versieren met 

allerlei knutselspullen. Daarna hebben we nog verschillende 

spellen gedaan, zoals vlaggetje veroveren, watertrefbal en 

voetbal. Op de planning hadden we voor ’s avonds een spel 

staan, maar voor we het wisten kwamen alle meiden helemaal 

opgetut met mooie kleding en make-up de hutjes uit: zij 

hadden zin in een feestje. De dansjes op nummers zoals Oya 

Lélé werden aangeleerd en daarna was het tijd voor een echt 
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Bosnisch feestje. De dagen erna begonnen we elke dag met ochtendgymnastiek, waarbij de 

dansjes van maandag fanatiek werden herhaald. Op dinsdag bestond de dag verder uit schilderen 

in de ochtend en een estafetterace in de middag. Na de lunch, die werd bereid door de scouting, 

wilden de kinderen dolgraag gaan zwemmen in het meer. Bij aankomst bleek het water helaas 

toch wat koud te zijn dus zijn we al na een korte tijd terug naar het kamp gegaan. Om het korte 

zwemmen goed te maken, werden de plaktatoeages en schminkspullen tevoorschijn gehaald en 

werden alle kinderen versierd. Ook dinsdag werd weer afgesloten met een echte Bosnische disco. 

De dagen daarna was het wat warmer weer en bestond de planning dus vooral uit een 

waterfestijn. Zo is er woensdag een groot watergevecht gehouden en is er na de lunch weer 

gezwommen. Ook donderdag is er overdag weer gezwommen, zowel voor de lunch als na de 

lunch. In de avond was het tijd voor de Hollandse avond en werd er traditiegetrouw afgesloten 

met een talentenshow en disco. Nadat de kinderen die eerst wat verlegen waren, zagen dat de 

acts een medaille kregen, stapte toch bijna iedereen het podium op, wat ontzettend leuk was om 

te zien! Op vrijdag was het kamp weer voorbij en nadat alle spullen waren ingepakt zijn we met de 

bus terug gegaan naar het activiteitencentrum in Sarajevo. 

 

Week 2 
De tweede week vond plaats op het activiteitencentrum van 

SOS Kinderdorpen, waarbij we elke dag een verschillende 

activiteit hadden ingepland. Maandag begon rustig op het 

centrum zelf, waar de kinderen kaarten voor hun ouders 

konden knutselen. De kaarten werden volgeplakt met stickers 

en glitters, en de laatste stroopwafels die over waren van de 

eerste week werden uitgedeeld. Op dinsdag was het tijd voor 

een bezoekje aan de bioscoop en werd er gekeken naar The 

Lion King onder genot van een bak popcorn en een lekker 

drankje. De meeste kinderen waren nog nooit naar de bioscoop 

geweest dus het was voor velen een echte beleving! Woensdag 

was het tijd voor iets actiefs en konden de kinderen zich 

uitleven in de dierentuin. Naast dat ze de verschillende dieren 

heel interessant vonden, waren ze vooral ook bezig met zelf de beesten uit te hangen in de 

verschillende speeltoestellen. Donderdag was de laatste externe dag die door werd gebracht op 

de bowlingbaan. Naast het bowlen onder genot van een heerlijke lunch was er ook nog de 

mogelijkheid om een potje te poolen, een echt feestje dus! Vrijdag was alweer de laatste dag, die 

werd afgesloten op het activiteitencentrum van SOS Kinderdorpen. In de vroege uurtjes was er 

een clown/goochelaar ingehuurd die zorgde voor een grote lach op de gezichten van de kinderen. 

Daarna was het aan ons de taak om nog voor een laatste keer de kinderen compleet te 

verwennen. Er waren verschillende hoeken uitgestald, waar geknutseld kon worden, waar make-

up en haar gedaan kon worden en waar geschminkt kon worden. Als afsluiter van de week werden 
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er ook nog gigantische pizza’s bezorgd die goed in de smaak vielen bij alle kinderen. De twaalf XXL 

pizza’s waren dan ook binnen een kwartiertje op! 

 

•  Materiële investeringen •  

Alle boodschappen zijn van te voren in Nederland gedaan, aangezien we te horen kregen dat er 

geen mogelijkheid was om spullen daar aan te schaffen. Echter, ons is het opgevallen dat er wel 

verschillende plekken zijn waar spullen lokaal gekocht kunnen worden. Wel is hier voorafgaand 

aan de eerste week geen tijd voor, aangezien je op zondag aankomt en maandag meteen naar het 

kamp gaat. Voor week twee zou het dus wel mogelijk zijn om daar extra spullen aan te schaffen. 

De boodschappen, zoals zwemkleding, zwembenodigdheden, slippers, T-shirts, speelgoed en 

knutselspullen, die in Nederland vooraf zijn gedaan hebben totaal negenhonderd euro van het 

budget gekost. In de eerste week van het kamp is er een klein budget uitgegeven aan traktaties 

voor de kinderen zoals chips en ijsjes. Tijdens de tweede week ging een groot deel van het geld 

naar activiteiten zoals bowlen, de bioscoop en de dierentuin. Aan het einde van het project is er 

een flink bedrag overgebleven, wat gedoneerd is aan SOS Kinderdorpen en wordt geïnvesteerd in 

schoolspullen. 

 

•  Vrije tijd •  

Na het einde van het kamp op vrijdag zijn we meteen even de stad in geweest, waar gegeten is en 

een drankje is gedaan. Heel laat hebben we het niet gemaakt, aangezien iedereen vrij moe was. 

Zaterdag zijn we naar het centrum van Sarajevo geweest waar is gewinkeld en een bezoek is 

gebracht aan het museum ‘Crimes Against Humanity and Genocide’. Zondag is de hele groep met 

de bus naar Mostar gegaan, waar de oude brug is bekeken en lekker is geluncht. In de tweede 

week hebben we in de namiddagen en avonden vaak gerelaxt en zijn we bijna elke avond uit eten 

geweest, wat vaak goedkoper is dan zelf koken.  
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3. Projectverslag Stamnica 
Geschreven door projectleiders Elise en Lisa 

 

•  Doelgroep •  

Het tehuis “Nicola Sumenkovic” biedt onderdak aan meer dan vierhonderd 

bewoners, waarvan de meeste bewoners een geestelijke en/of lichamelijke 

handicap hebben. De mate van beperking varieert van kinderen met 

autisme tot aan volwassen bedlegerigen. In het tehuis wonen zowel jonge 

kinderen van onder de tien jaar als volwassenen en ouderen. Het tehuis 

bevindt zich redelijk afgelegen, is omringd door het platteland en valt 

binnen het bergdorpje Stamnica. Buiten de woon -en slaapgelegenheden 

heeft het ruim opgezette tehuis ook nog een basketbalveld, meerdere 

werkplaatsen, een speeltuin, gymzaal, snoezelkamer en een “love room”. 

Het verblijf van de projectgroep bestond uit een appartement in het dorpje 

Petrovac na Mlavi, wat op twintig minuten rijden van Stamnica ligt. Het 

appartement bestaat uit een keuken, een badkamer, een woonkamer met bedden en twee aparte 

slaapkamers. Het appartement maakt onderdeel uit van een groter appartementencomplex en 

bevindt zich in de hoofdstraat van het centrum. Op 

loopafstand waren verschillende barretjes, 

supermarkten, een park en een “strand” te vinden. 

Iedere ochtend om acht uur werden we door een 

busje van het tehuis opgehaald en vervolgens naar 

Stamnica gebracht. 

 

•  Voorbereidingstraject •  

Vrij snel nadat de indeling van de projectgroepen bekend was gemaakt hebben we onze eerste 

vergaderingen gepland. Tijdens deze vergaderingen werd gesproken over het inzamelen van geld 

en kleding, de reis, het verblijf, onze verwachtingen en 

andere relevante onderwerpen. Buiten de 

vergaderingen om hebben we ook gezellige 

activiteiten, als uit eten gaan,  gepland om elkaar beter 

te leren kennen. Daarnaast hebben wij als 

projectleiders ook samen op het terras gezeten om 

elkaar beter te leren kennen en belangrijke zaken door 

te nemen. In totaal hebben wij een bedrag van €4442,- 

euro opgehaald door verschillende activiteiten te 
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ondernemen als het ophalen van lege flessen en het versturen van Tikkie’s. Daarnaast zijn wij druk 

op zoek gegaan naar sponsors en hebben wij veel giften vanuit de kerk gekregen. Buiten het geld 

ophalen hebben we ook nog een hoop kleding opgehaald, iets wat heel hard nodig is in het tehuis. 

Dankzij de gesponsorde T-shirts en hoodies door de Hartkliniek en JB-bedrijfskleding waren wij 

tijdens het gehele project goed herkenbaar. 

 

•  Activiteiten op project •  

Tijdens het project hebben we per doelgroep verschillende activiteiten ondernomen. Knutselen 

was één van de activiteiten waar het merendeel van de bewoners erg blij van werd en alleen de 

bedlegerigen niet aan mee konden doen. Met de bedlegerigen hebben we voornamelijk 

gesnoezeld. Verder hebben we een beauty dag georganiseerd, fanatiek gesport en heel veel 

buiten gespeeld. In de laatste week zijn we een dag meegegaan op excursie met een groep jonge 

bewoners. Samen met een aantal verzorgers gingen we naar een open plek midden in de natuur 

op nog geen kwartier rijden vanaf het tehuis. Hier hebben we de hele dag spelletjes gespeeld in de 

buitenlucht en geluncht met hotdogs bij een zelfgemaakt kampvuur aan een kabbelend beekje.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•  Materiële investeringen •  

Van het opgehaalde geldbedrag hebben wij veel kunnen kopen. In Nederland werd een groot deel 

van de inkopen al gedaan. Na een dag shoppen in Utrecht hadden we maar liefst drie grote tassen 

vol met knutselspullen, speelgoed en nog veel andere dingen. Tijdens de eerste dagen van het 

project is er veel gesproken over hoe het geld het 

beste besteed zou kunnen worden. Uiteindelijk 

hebben wij samen met het tehuis besloten om 

onder andere een televisie, twee wasmachines, een 

stereo en tachtig handgemaakte stoelen te kopen 

van het overige projectgeld. 
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•  Vrije tijd •  

De vrije tijd die er was, hebben we heel verschillend besteed. Nadat we ‘s middags om half vier 

van het project terugkwamen had iedereen even wat tijd voor zichzelf en werd dit door iedereen 

anders ingevuld. Zo gingen we vaak even slapen, hardlopen in het park, sporten, boodschappen 

doen, muziek luisteren of een boek lezen. Ook zijn we een middag naar het zwembad en naar het 

“strand” geweest. Tijdens deze vrije tijd werd vaak de dag geëvalueerd en het plan voor de 

volgende dag bedacht. Iedere avond zijn we uit eten geweest, aangezien dit daar ontzettend 

goedkoop was. Tijdens onze vrije tijd in Belgrado hebben we zoveel mogelijk van de stad 

bewonderd en zijn we heerlijk uit eten geweest.  

 

“Stamnica is een bijzonder project waarbij je als groep met de kleinste dingen al zo veel voor de 

bewoners kan betekenen. Het hele jaar wordt er naar de nieuwe groep uitgekeken en die twee 

weken dat wij daar zijn geweest, waren voor de bewoners één groot feest. We hebben het project 

zo nu en dan best onderschat, want af en toe zijn dingen die we daar gezien en meegemaakt 

hebben best heftig en zwaar geweest, maar de liefde en blijdschap die we terug hebben gekregen 

van de bewoners is het mooiste wat er is. We zijn ontzettend dankbaar voor deze ervaring en doen 

het zo nog een keer over.” 
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4. Projectverslag Zenica 
Geschreven door projectleiders Eveline en Simone 

 

•  Doelgroep •  

Het zomerkamp dat wordt georganiseerd vanuit ‘Het Nest’ in Zenica, in samenwerking met ‘PAX 

Kinderhulp’ en ‘Out of Area’ was dit jaar op een andere locatie dan in 2019, namelijk in het kleine 

dorp Lisičići langs de Donau, op ongeveer een 

uurtje rijden vanaf Sarajevo met de auto. Het kamp 

wordt georganiseerd voor kinderen die opgroeien 

met een moeilijke thuissituatie, zoals ouders met 

een verslaving, ouders zonder baan, 

eenoudergezinnen of ouders met een crimineel 

verleden. De leeftijd van de doelgroep lag tussen 

de dertien en achttien jaar en er gingen rond de 

vijfendertig kinderen mee op dit zomerkamp. 

 

•  Voorbereidingstraject •  

Onze projectgroep ontmoette elkaar op de kennismakingsborrel, georganiseerd door de stichting. 

Op dat moment waren wij met vijf personen een groep, maar later in het traject kwam de laatste 

vrijwilliger erbij. Hierna hebben we ook de projecttraining gedaan en vervolgens een datum met 

de groep geprikt voor de eerste echte vergadering. Aangezien het van voorgaand jaar bekend was 

dat de invulling van het kamp al min of meer vast stond, hebben wij enkele leuke activiteiten 

verzonnen om eraan toe te voegen inclusief de invulling voor de ‘Dutch Day’ en daar een 

boodschappenlijstje voor gemaakt. Daarnaast is op de vergaderingen besproken wat we kunnen 

verwachten van het kamp, de reis ernaar toe en hebben wij gebeld met de contactpersoon in 

Nederland, Alfons, zodat wij een nog completer beeld 

kregen van het project. Daarbovenop hebben wij 

natuurlijk gepeild waar iedereen stond met het ophalen 

van het budget. Dit is voornamelijk opgehaald door het 

versturen van Tikkie’s in de vrienden- en kennissenkring 

van de vrijwilligers. Daardoor hebben wij meer dan 

elfhonderd euro opgehaald, dat wij tijdens het project 

konden besteden.  
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•  Reis en verblijf  •  

Het Nest ligt in het centrum van Zenica, waarvandaan wij direct zijn doorgegaan met de bus naar 

Lisičići. De jongeren verbleven zelf boven op slaapzalen in de accommodatie waar ook de 

activiteiten plaatsvonden en de leiding vanuit het Nest sliep beneden in datzelfde huis. De 

accommodatie was voorzien van een keuken, meerdere plaatsen om te relaxen, activiteiten te 

organiseren en te eten en was gelegen aan een meer. De vrijwilligers sliepen in een Bed&Breakfast 

op vijf minuten loopafstand vanaf het zomerkamp. Het verblijf voor de vrijwilligers, waarbij de 

meiden op een kamer voor vier sliepen en de mannen op een kamer voor drie personen was erg 

schoon en netjes. Elke dag liepen wij rond een uur of tien naar het ontbijt toe en varieerde het van 

dag tot dag hoe laat wij weer terug waren op de kamers. 

 

•  Activiteiten op project •  

Aangezien het rooster van de activiteiten door Het Nest werd gemaakt, die wij voorafgaand aan 

het project ook mochten inzien, hebben wij meer ingespeeld op de activiteiten die al gepland 

stonden dan zelf nog extra activiteiten te ondernemen met de jongeren. Zo zijn wij iedere dag 

vanaf tien uur ‘s ochtends met de jongeren gaan ontbijten, wat werd gevolgd door een 

opruimmoment, om daarna met de jongeren te zwemmen. Tijdens het zwemmen werd toezicht 

gehouden en ervoor gezorgd dat niemand door de zon werd verbrand. Vaak was het te warm om 

andere activiteiten te ondernemen buiten en de voorkeur bij de 

doelgroep ging duidelijk uit naar het zwemmen aangezien ze dat in het 

dagelijks leven niet vaak deden. Rond half drie ‘s middags was de lunch, 

gevolgd door een moment van opruimen en het even laten zakken van 

het eten. Vanaf een uur of vijf ‘s middags was er eventueel tijd voor 

andere activiteiten, zoals sport en spel, knutselen (armbandjes maken, 

T-shirts versieren, buttons maken) en verkleden voor de bonte avond. 

Vaak gingen de activiteiten tot laat door en waren de vrijwilligers soms 

na middernacht nog steeds gezellig aan het praten met de jongeren, 

nachtelijke wandelingen aan het maken, muziek maken of een film aan 

het kijken.  
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Een hoogtepunt van het zomerkamp was de Dutch Day, een dag die wij helemaal zelf mochten 

invullen met Nederlandse activiteiten en gerechten! Zo begon de dag met brood, kaas, worst en 

pindakaas en was er daarna een Nederlandse quiz. Net als op elke andere dag was er ook een 

moment om te zwemmen. De lunch was hutspot met een lekker worstje erbij. Nadat de lunch was 

gezakt, zijn wij naar het veld gegaan, de enige in Lisičići, om typische oud-Hollandse spelletjes te 

doen. Koekhappen was de favoriet! Vervolgens was het tijd voor een vegetarisch avondmaal en 

daarna nog een relaxte late avond.  

 

•  Materiële investeringen •  

Aangezien de meeste activiteiten al bepaald waren bij aanvang en die op rekening kwamen te 

staan van het Nest, hebben wij voornamelijk het geld gebruikt om schoolspullen en rugzakken te 

kopen voor alle jongeren, zodat de ouders daarop konden besparen. Leerboeken worden door de 

Bosnische overheid gratis verschaft aan scholieren, maar geen schriften, pennen, etuis, 

knutselspullen en rugzakken. Daarom hebben wij deze aangeschaft. Dit kwam uit op zo’n 

negenhonderd euro voor vijfendertig jongeren. Een kleine tweehonderd euro is besteed aan 

benodigdheden voor de Dutch Day, knutselspullen, T-shirts en andere activiteiten die wij op het 

kamp hebben georganiseerd.  

 

•  Vrije tijd •  

Het kamp duurde tien dagen waarbij elke dag begon om tien uur ‘s ochtends en eindigde tussen 

tien en een uur ‘s nachts. Tijdens het kamp hadden wij dus relatief weinig vrije tijd, maar dat werd 

ruimschoots gecompenseerd met de relaxte sfeer die er hing tijdens de dagen met de jongeren. 

Na het kamp hadden wij een tussenweekend in Sarajevo om vervolgens weer op de bus terug te 

stappen naar Nederland. Tijdens dit tussenweekend zijn wij een dag naar Mostar gegaan en 

hebben wij op vrijdag een museum over Srebrenica bezocht en de stad Sarajevo verder ontdekt.  
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5. Projectverslag Veliko Gradište 
Geschreven door projectleiders Amber en Anastasija 

 

•  Doelgroep •  

Project Veliko Gradište is een twee weken durend project dat 

zich afspeelt in een Romadorp dat vast zit aan de relatief kleine 

stad Veliko Gradište. De stad ligt op ongeveer twee uur reizen 

met de bus ten oosten van de hoofdstad van Servië, Belgrado. 

De doelgroep van dit project betreft voornamelijk de Roma 

kinderen die aan het einde van Veliko Gradište naast een grote 

begraafplaats wonen. De leeftijden van de kinderen kunnen 

zeer uiteen lopen, maar tijdens het project is er gemerkt dat er 

vaak een harde kern aan kinderen aanwezig is bij de activiteiten 

met een leeftijd tussen de twee en tien jaar. De kinderen uit 

het Romadorp hebben een iets andere huidskleur dan de rest 

van de stadsgenoten en dat kan opvallen bij andere inwoners 

van het land. Deze kinderen zijn vanaf het begin van hun leven 

in het dorp opgegroeid en komen vaak uit grootschalige gezinnen. Het zijn vooral de oudere broers 

of zussen die de zorg dragen voor de jongste kinderen uit een gezin. Vergeleken met de rest van de 

Servische bevolking rondom dit dorp is de Roma bevolking zeer arm, wat zich in alles uitstraalt. 

Onze projectgroep had het voorrecht om verschillende rondleidingen in het dorp te krijgen en een 

huisbezichtiging te mogen bijwonen. Dit heeft erg veel losgemaakt bij de groep, aangezien er met 

een gezin van tien individuen geleefd wordt in een ‘huis’ van vijf bij drie vierkante meter. Het 

Romadorp zelf bestaat grofweg uit drie straten die over een heuvel heen lopen en verschillende 

soorten huizen bevatten. Achter de heuvel ligt een geasfalteerde straat met het ‘rijkere’ gedeelte 

van het Romadorp waar relatief sterke huizen met enkele vierkante meters grond en een oprit te 

vinden zijn. Aan het begin van het dorp bevindt zich de middenklasse 

waarbij huizen stenen muren en een waterkraan in de voortuin 

hebben. Midden in het dorp bevinden zich de allerarmsten die muren 

hebben gevormd van materialen, als stukken hout en golfplaten, 

gevonden op de vuilnisbelt. Bij de middenklasse en de armste 

bewoners ontbreken aan de huizen vaak de daken, deuren en ramen. 

Naast Servische inwoners bevat het Romadorp ook gezinnen uit Italië, 

Oostenrijk en vooral Duitsland. De werkloosheid in het dorp is heel 

groot, waardoor de armoede ook in stand blijft. Enkele gezinnen zijn 

naar Duitsland vertrokken om daar te werken en wonen, gedurende 

de zomerperiode. Ook gezinnen uit de relatief rijkere huizen. Zoals 
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eerder benoemd zijn de ouders niet veel aanwezig bij de kinderen en zorgen de broers en zussen 

voor elkaar. Dit komt deels door verslavingen als drugs en gokken die de oudere generatie in haar 

greep houdt. De armoede wordt hierdoor nog meer verergerd en de vicieuze cirkel van dit leven 

blijft hierdoor in stand. Ten opzichte van een decennium geleden zijn er steeds meer gezinnen die 

werk zoeken in andere landen, dus dat biedt een beter vooruitzicht voor de kinderen! 

 

•  Reis en verblijf  •  

Met een groep van zes studenten werd er na een dertig uur durende busreis van Station Den Haag 

Centraal naar Station Belgrado in Servië overnacht in het Down Town Central Hostel. De volgende 

ochtend werd er met een lokale bus en twaalf koffers vanaf Station Belgrado naar Station Veliko 

Gradište afgereisd. Hier ontmoetten we de eigenaresse van het appartement en werden onze 

spullen opgehaald. Vanaf het busstation was het enkele minuten lopen naar het appartement zelf, 

dat bestaat uit twee kamers en een keukentje met een koelkast, een wasbak en een chronisch 

tekort aan (scherpe) messen. Elke kamer heeft een eigen badkamer, bevat twee of vier bedden en 

een voor- en achterdeur waarvan de achterdeur uitkomt op een zeer groot balkon waar twee tafels 

en twaalf stoelen staan. Dit balkon is de plek waar iedereen het grootste gedeelte van de vrije tijd 

aanwezig was, aangezien er hier ruimte is om met de hele groep te zitten. Het balkon heeft ook 

gefungeerd als distributiecentrum, berging van de spullen voor de activiteiten en als 

kringloopwinkel tijdens het uitzoeken en verdelen van de ingezamelde kleding. Vanaf het 

appartement was het twintig minuten rechtdoor lopen naar het Romadorp en vijftien minuten 

linksaf naar het park. De supermarkt bevindt zich op vijf minuten en de eerste Chinese winkel op 

twee minuten loopafstand vanaf het appartement.  

 

•  Voorbereidingstraject •  

De geldinzameling is grotendeels individueel gedaan door bij familie/vrienden/kerk om donaties te 

vragen. Ook hebben drie projectleden meegedaan met de Urban Trail Utrecht om met sponsoring 

geld op te halen. Daarnaast is er een donatie aan het project gedaan van een bedrag van 

tweehonderdvijftig euro. Uiteindelijk is er in totaal een bedrag van €2565 euro ingezameld voor 

Project Veliko Gradište 2019. Dit zeer grote bedrag 

heeft ons alle ruimte gegeven om de kinderen in de 

twee weken van het project alles te kunnen te geven 

wat wij wilden en na afloop is er zelfs nog ruimte voor 

een investering! Het vergaderen heeft op verschillende 

plekken plaatsgevonden, maar voornamelijk in en 

rondom de stad Leiden. Voorafgaand aan het project 

zijn er een viertal vergaderingen geweest om 

belangrijke aspecten, als  kledinginzameling, 

taakverdeling, geldinzameling en de reis van dit project te bespreken. De data voor deze 
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vergaderingen zijn aan het begin van de voorbereidingsperiode geprikt zodat iedereen dit gelijk in 

de agenda kon noteren. Naast vergaderen zijn er ook drankjes gedronken en is er uit eten gegaan 

om elkaar beter te leren kennen. 

 

•  Activiteiten op project •  

Op vrijwel alle dagen stond een bepaald thema centraal, waarbij de eerste week van start ging op 

dinsdag met ‘sport’. Zoals elke ochtend werd de dag begonnen met het inmiddels beroemde dansje 

op ‘Dans met Tante Rita’. De rest van de dag bestond vooral uit voet- en volleyballen, badminton en 

touw springen. Elke ochtend om negen uur werden de kinderen verzameld om vanuit het 

Romadorp naar het park verderop te lopen. Van te voren werden daar de attributen voor de 

activiteiten al klaargelegd door een tweetal projectleden. Tussen de activiteiten door was een 

continue aanvoer van water en limonade aangezien de temperaturen vrij hoog waren en iedereen 

snel dorstig aan kwam rennen. Elke dag rond een uur of één werd samen met de kinderen een 

broodje Nutella geluncht en ook werden er tussendoor koekjes uitgedeeld. Als iedereen uitgegeten 

was, werden de spullen ingepakt en begon de wandeling terug naar het dorp.  

 

Andere voorgekomen thema’s dan sport zijn knutselen, water, circus, Holland en de laatste dag 

werd afgesloten met een afscheidsfeestje. Tijdens deze themadagen konden de activiteiten 

uiteenlopen van schminken, naar een watergevecht, naar het schilderen van een spandoek, tot het 

versieren van T-shirts of inkleuren van een kleurplaat. Daarnaast waren er altijd ballen mee, zodat 

zowel de grotere kinderen als de projectleden lekker hun energie kwijt konden! Naast de lokale 

activiteiten werden er ook uitstapjes met de kinderen ondernomen. Zo is er twee keer een bezoek 

gebracht aan het Aquapark en werd er op de rivier de Donau gevaren met een boot. Ook hier 

werden de kinderen voorzien in een hapje of een drankje, zoals een ijsje bij het zwemmen.  

 

•  Materiële investeringen •  

Van te voren is er per themadag met de daarbij behorende activiteiten een lijst opgesteld met 

daarin de benodigdheden. Bij elk attribuut werd van tevoren bepaald of het per se in Nederland 

gekocht moest worden of dat het ook mogelijk was om lokaal aan te schaffen. Dit heeft achteraf 
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goed gewerkt! Wij hebben niet het gevoel dat er te veel in Nederland is gekocht of dat er echt 

attributen misten die niet verkrijgbaar waren in Servië. Het was prima mogelijk om de 

benodigdheden voor de activiteiten lokaal in de Chinese winkels en de supermarkt aan te schaffen. 

Gedurende het project werd voornamelijk het meeste geld uitgegeven, aangezien vijf van de zes 

meegebrachte tassen uit Nederland vol zaten met ingezamelde kleding. Dankzij de 

ervaringsdeskundige die vorig jaar mee was geweest, werd het duidelijk dat er veel kleding 

meegenomen moest worden, omdat de kinderen dat het hardst nodig hebben.  

 

•  Vrije tijd •  

Doordeweeks duurden de activiteiten ongeveer van 9.00u-14.00u en werd er daarna met de 

kinderen teruggelopen naar het dorp. Na het doen van boodschappen voor de lunch was het al snel 

half vier voordat iedereen weer teruggekeerd was in het appartement. Daar werden de 

voorbereidingen voor de volgende dag met activiteiten 

getroffen en moesten er boodschappen worden gedaan bij de 

Chinese winkels. Na terugkomst van de winkels was het vaak 

etenstijd en werd er pizza gehaald of uit eten gegaan in vrijwel 

het enige restaurant in het dorp. Na het eten werd er 

geëvalueerd en was het alweer bedtijd. Vanuit de projectgroep 

werd er doordeweeks niet veel vrije tijd ervaren om iets anders 

te ondernemen. Daarvoor is echt het tussenweekend bedoeld. 

 

Bij de overnachting in het Down Town Central Hostel in Belgrado tijdens het reizen is er gelijk een 

kamer geboekt voor in het tussenweekend. De stad Veliko Gradište is heel gezellig, maar te klein 

om een weekend zonder programma door te brengen, dus daarom is er al voorafgaand aan de reis 

besloten om het tussenweekend in Belgrado door te brengen. Vrijdagavond is de groep vertrokken 

naar Belgrado om op zondagmiddag weer terug te keren in de stad. Overdag is het verkennen van 

Belgrado in twee groepen gebeurd en werd er in de avond gezamenlijk gegeten. Een aanrader is de 

Free Walking Tour, omdat je op deze 

manier kennis maakt met verschillende 

delen van de stad en er tegelijk de 

geschiedenis en diverse verhalen bij hoort. 

Daarnaast is het uitgaansleven in Belgrado 

bijzonder om een keer meegemaakt te 

hebben. Zo heeft een deel van de groep 

een kroegentocht bijgewoond, maar je 

kunt natuurlijk ook gewoon de strip 

opzoeken in het nieuwe gedeelte van 

Belgrado wat op het water ligt. 
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6. Activiteiten 
Elk jaar organiseert de stichting verschillende activiteiten voor de vrijwilligers. Op deze manier 

worden de vrijwilligers meer betrokken bij de stichting en wordt het leren kennen van andere 

projectleden en groepen gestimuleerd. Veelal staan deze activiteiten in het teken van Oost-Europa 

om zo de vrijwilligers alvast kennis te laten maken met het land van bestemming en de daarbij 

behorende taal en cultuur. 

 

Bij elke activiteit waren vrijwel alle bestuursleden aanwezig, zowel bij het klaarzetten als het 

opruimen van de locatie. Het is wel voorgekomen dat tijdens een activiteit een bestuurslid eerder 

wegging of later aanschoof, maar in principe werd het bestuur als compleet beschouwd. 

 

•  6.1 Kennismakingsborrel  •  

Net als vorig jaar betrof de eerste activiteit, na de voorlichtingsavonden, een kennismakingsborrel 

welke heeft plaatsgevonden op woensdag 17 april. Dit was voor veel vrijwilligers de eerste 

ontmoeting met hun projectgroep en daarom werd er tijd ingeroosterd om iedereen aan elkaar 

voor te laten stellen onder het genot van een drankje. De projectgroepen zaten bij elkaar en 

vormden vier teams die tegen elkaar ten strijde trokken tijdens de pubquiz. Deze pubquiz bestond 

uit verschillende thema’s waarbij een aantal meerkeuzevragen waren die de teams mochten 

beantwoorden. Het team met de meeste vragen goed won de pubquiz en ontving een kleine prijs. 

 

•  6.2 Regiodiner •  

Na de kennismakingsborrel vond, na een verplaatsing, het regiodiner plaats op woensdag 5 juni. 

Hierbij was het de bedoeling dat de regio van bestemming bij elk project werd vertegenwoordigd 

middels een of meer gerechten. Iedereen had zijn best gedaan en het was een sfeervolle avond met 

lekkere gerechten, gezelligheid en een leuke aankleding. 

 

•  6.3 Cultuuravond •  

Na vorig jaar is er besloten om het concept van de taalavonden te veranderen en de nadruk meer 

te leggen op de cultuur. Dit jaar heeft de cultuuravond plaatsgevonden op woensdag 29 mei met als 

doel om de vrijwilligers meer informatie te bieden over eerdere gebeurtenissen binnen Oost-

Europa en de geschiedenis van de cultuur. Deze avond werd verzorgd door een oud-vrijwilliger van 

de stichting, Almir Kalac. 

 

 

•  6.4 Projecttrainingen •  
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Sinds vorig jaar zijn de projecttrainingen geïmplementeerd als activiteit waarbij de nadruk wordt 

gelegd op een diepere kennismaking tussen de leden van een projectgroep, de verwachtingen van 

het project en de kwaliteiten van iedere vrijwilliger. Door voorafgaand actief met de groep 

uitgesproken te hebben hoe iedereen erin staat, wordt een transparantie gecreëerd die een 

positief effect kan hebben op de latere uitwerking van het project. De trainingen werden gegeven 

door Rob van Waarde die werd bijgestaan door een bestuurslid die al eerder mee was geweest naar 

het betreffende project. 

 

•  6.5 Afsluitingsborrel  •  

Om het seizoen volledig af te sluiten heeft dit jaar voor het eerst een afsluitingsborrel 

plaatsgevonden op woensdag 11 september. Bij deze activiteit was het de bedoeling om iedere 

projectgroep voor een laatste keer bij elkaar te krijgen en samen met het bestuur het succes van de 

projecten te vieren. Er werd onder het genot van een drankje een spelcompetitie uitgevoerd 

waarbij de projectgroepen, net als bij de kennismakingsborrel, in teams tegen elkaar strijden voor 

een kleine prijs. Een gezellige avond, waar de ruimte was om verhalen te delen en momenten te 

herbeleven met de projectgroepen, heeft voor een mooie afsluiting van dit seizoen gezorgd. 
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7. Evaluatie 
Ieder jaar wordt aan de vrijwilligers van Stichting SAVIE gevraagd een enquête in te vullen. Door 

middel van deze enquête kunnen de vrijwilligers anoniem feedback geven op de projecten, de 

stichting en het bestuur en worden de ervaringen van de vrijwilligers in kaart gebracht. Dit jaar 

heeft 46% van de vrijwilligers onze enquête ingevuld. Daarnaast heeft het bestuur met de 

projectleiders een persoonlijke evaluatie gehouden om een nog beter beeld te krijgen over het 

verloop van de projecten en eventuele verbeterpunten. 

 

•  7.1 Algemeen • 

De georganiseerde activiteiten werden door de vrijwilligers, die er waren, positief ontvangen en 

boden een goede manier om de groep beter te leren kennen. Dit jaar was de opkomst van de 

activiteiten helaas minder hoog dan verwacht. Uit de enquête is dan ook gebleken dat er volgend 

jaar meer en op een eerder moment promotie gemaakt moet worden om vrijwilligers beter te 

kunnen enthousiasmeren om aanwezig te zijn op de activiteiten. 

 

•  7.2 Kennismaking met de stichting en voorlichtingsavonden  •  

Een groot deel van de vrijwilligers geeft aan dat zij in contact gekomen zijn met de stichting door 

Facebook of Instagram. Daarnaast hebben veel vrijwilligers kennis gemaakt met de stichting door 

verhalen van vrienden of bekenden. Het is opvallend dat minder vrijwilligers de stichting hebben 

gevonden via een flyer of poster, die voor een langere periode op verschillende strategische 

plekken in het universiteitsgebouwen hebben gehangen. 

 

Over het algemeen werden de voorlichtingsavonden door de vrijwilligers als goed georganiseerd en 

informatief ervaren. Het werd vooral op prijs gesteld dat oud-vrijwilligers langskwamen om te 

vertellen over hun eigen ervaringen van eerdere jaren en de mogelijkheid om een op een vragen te 

kunnen stellen. Over het algemeen gaven de vrijwilligers aan dat de informatie tijdens de 

voorlichtingsavonden overeenkwam met wat er in werkelijkheid werd ervaren. 

 

•  7.3 Voorbereidingstraject en activiteiten •  

7.3.1 Collecteweek 
De collecteweek werd door de meeste vrijwilligers als intensief, maar wel gezellig ervaren. Ondanks 

het slechte weer dat zich tijdens de collecteweek vaak liet zien, werd het collecteren als minder erg 

dan verwacht beschouwd. 
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7.3.2 Projecttrainingen 
Over het algemeen geven de vrijwilligers aan dat de projecttraining als nuttig, interessant en 

leerzaam is ervaren en dat dit een goede eerste stap is in het beter leren kennen van de 

projectgroep. Vooral het onderdeel over het uitspreken van ieders verwachtingen van het project 

werd als een mooie manier beschouwd om jezelf voor te bereiden. De aanwezigheid van een oud-

projectlid dat al eerder mee is geweest op dat desbetreffende project was daarnaast een positieve 

en waardevolle toevoeging aan de training. 

 

7.3.3 Activiteiten 
De kennismakings- en afsluitingsborrel werden dit jaar door de vrijwilligers als leukste activiteiten 

beschouwd om aan deel te nemen. Hierbij werd, volgens de vrijwilligers, op een laagdrempelige en 

gezellige manier het begin van de projecten en het einde van de projecten gevierd. Het dynamische 

programma gedurende deze activiteiten hebben hier positief aan bijgedragen.  
 

Daarbovenop is bij de meeste vrijwilligers de cultuuravond goed bevallen en werd deze als leerzaam 

beschouwd. Volgens de vrijwilligers was het vooral prettig om tijdens de presentatie een beter 

beeld te vormen over Oost-Europa, waar eerder nog weinig informatie onder de vrijwilligers over 

bekend was. Hoewel de grammatica vorig jaar werd beschouwd als niet nodig, was er dit jaar juist 

gevraagd om wel enige taalaspecten te presenteren. Volgend jaar zal meer aandacht besteed 

moeten worden aan het vinden van de balans tussen de hoeveelheid informatie over taal en 

cultuur. 

 

•  7.4 De projecten •  

7.4.1 Reis en verblijf 
Over het algemeen zijn er tijdens het reizen met de bus dit jaar, ondanks enkele uren vertraging, 

geen problemen geweest. De reis naar het project werd door de vrijwilligers aan de ene kant 

ervaren als intensief en vermoeiend, maar aan de andere kant als een mooie kans om elkaar beter 

te leren kennen en een nieuwe ervaring op te doen. Het verblijf, waar de vrijwilligers gedurende 

twee weken project verbleven, is per land en project verschillend. Onder de vrijwilligers was er dit 

jaar grote tevredenheid over de locatie en voorzieningen van de verblijven en werd er hierbij een 

gemiddeld cijfer van een 8.0 gegeven. 

 

7.4.2 Geld uitgave 

Het door de vrijwilligers in Nederland ingezamelde geld wordt op het project besteed aan de 

geplande activiteiten en ondernemingen die met de doelgroep uitgevoerd worden. Per land en 

locatie kan het verschillen wat de mogelijkheden zijn om attributen voor deze activiteiten aan te 

schaffen. Het is dit jaar gebleken dat er voor elk project voldoende geld was ingezameld en dat deze 

bedragen gemiddeld goed uitgegeven konden worden op de projecten. Wel is er uit de enquête 
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gebleken dat een eventueel overgebleven geldbedrag na afloop van een bepaald project moeilijk 

geïnvesteerd kan worden, aangezien er geen samenwerking is met een lokale organisatie. 

 

7.4.3 Communicatie 
Tijdens het project is het belangrijk om zowel met de doelgroep als binnen de projectgroep goed te 

kunnen communiceren. Per project, locatie en doelgroep kan het niveau van taal en sociale 

vaardigheden verschillend zijn. Over het algemeen is de communicatie tussen de vrijwilligers en de 

doelgroep beter gegaan, dan van tevoren werd verwacht. Veel doelgroepen konden zich naast 

handen- en voetentaal relatief goed uitdrukken in talen als Engels en Duits, wat door de vrijwilligers 

als prettig werd beschouwd. Naast de communicatie met de doelgroep, is de communicatie binnen 

de projectgroep en met de projectleiders over het algemeen goed bevallen.  

 

7.4.4 Hulp nodig 
Uit de enquête is gebleken dat de grote meerderheid van de vrijwilligers heeft aangegeven dat de 

hulp die wordt geboden gedurende projecten hard nodig is en dat de doelgroep zichtbaar profijt 

heeft van de inspanningen die worden gemaakt door de projectgroep. Tijdens de projecten wordt 

vooral persoonlijke hulp en aandacht gegeven aan de doelgroep, maar ook de materiële hulp die 

wordt aangeboden aan zowel de doelgroep als de lokale organisaties waarmee wordt 

samengewerkt, blijkt volgens de vrijwilligers nog steeds zinvol te zijn. 

 

7.4.5 Balans vrijwilligerswerk en vrije tijd 
Onder de vrijwilligers liepen de meningen iets uiteen, maar over het algemeen was er een goede 

balans tussen de hoeveelheid vrijwilligerswerk en vrije tijd. Enkele vrijwilligers ervoeren te veel vrije 

tijd, terwijl een andere vrijwilliger te weinig vrije tijd had. Het wordt hierdoor duidelijk dat deze 

balans afhangt van het project. Ook werd er genoemd dat er niet zozeer te weinig vrije tijd was als 

wel dat de projectgroep ingesteld was op meer vrije tijd, waardoor de balans in de realiteit anders 

was dan verwacht. 

 

•  7.5 Waardering •  

De vrijwilligers hebben de projecten gemiddeld beoordeeld met een 8.1 en de stichting met een 

7.8, wat twee resultaten zijn waar de stichting trots op kan zijn. Met de resultaten van de enquête 

en de persoonlijke evaluaties hopen wij het volgende bestuur voldoende informatie en 

verbeterpunten te hebben meegegeven over de projecten en de stichting in het algemeen. 


