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Voorwoord
Voor u ligt het jaarverslag 2019-2020 van Stichting SAVIE (Students Abroad Volunteering In
Eastern Europe). Als bestuur kijken we terug op een jaar waarin veel gebeurd is. Allereerst
ontstond er in het voorjaar de covid-19 crisis. Hierdoor waren we genoodzaakt om de
projecten te cancelen. Dit was voor ons erg moeilijk te bevatten, omdat hetgeen waar je
naartoe werkt ineens wegvalt. Als alternatief voor de projecten van afgelopen zomer, hebben
wij materiële hulp geboden aan de projecten die daarvoor openstonden en/of op dat moment
hulp nodig hadden. We vonden het belangrijk om er ondanks de covid-19 situatie voor hen te
kunnen zijn en op die manier ook het contact warm te houden.
Hoewel sommige werkzaamheden stil zijn komen te liggen, is er ook plaatsgemaakt om nieuwe
dingen op te pakken. We zijn in september gestart met een 10-weeks project in samenwerking
met De Kleine Consultant (DKC). Omdat de stichting sinds de naamsverandering minder
vrijwilligers heeft, vonden wij het waardevol om hier meer onderzoek naar te doen. In de
samenwerking met DKC is er onderzoek gedaan naar de hoofdvraag: Hoe kan Stichting SAVIE
binnen twee jaar tijd een stabiel aantal van 40 vrijwilligersaanmeldingen per jaar genereren?
De adviezen die hieruit voortkwamen, zullen door bestuur 2020-2021 worden
geïmplementeerd.
Toch hebben wij ook m.b.t. de projecten stappen kunnen maken. In 2019 kon project Rožaje
niet plaatsvinden en wilden we heel graag dat dit project in de zomer van 2020 wel door kon
gaan. Als covid-19 niet om de hoek kwam kijken, had dit project in 2020 plaats kunnen vinden.
Daarnaast is er ook voorbereidend werk gedaan voor een mogelijke verkenningstocht. Er is
contact gelegd met Pax Kinderhulp Polen over een mogelijke samenwerking. Ook zijn er
plannen om op verkenning te gaan. Wij hopen dat dit een mooie toevoeging kan zijn aan onze
bestaande projecten.
Het afgelopen jaar is er veel tijd gestoken in de ontwikkeling van een nieuwe website. De
website is overzichtelijker en meer van deze tijd. Daarnaast is er veel tijd gestoken in acquisitie.
Er is het afgelopen jaar contact gelegd met verschillende verenigingen en organisaties voor
samenwerking/promotie.
Als bestuur zijn wij u zeer dankbaar voor uw betrokkenheid en uw bijdrage aan de Stichting.
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1. Partners en sponsoren
Wij bedanken 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
Leidse Studenten Ekklesia
Stuurgroep Diaconie Leidse Studenten Ekklesia (in het bijzonder Rob van Waarde)
Druckerfonds
Kinderfonds Van Dusseldorp
Stichting Voeten in de Aarde
Gemeente Leiden
Nikola Sumenkovic te Stamnica
SOS Kinderdorpen Sarajevo (in het bijzonder Senka Čimpo en Ivana Nenadic Mrgan)
Snezana Petrovic
Adis Durakovic
Almir Kalac
Lejla Kratina
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2. Materiële hulp Sarajevo
• Doelgroep •
Project Sarajevo wordt normaal gesproken georganiseerd in samenwerking met de
plaatselijke vestiging van SOS Kinderdorpen. SOS Kinderdorpen in Bosnië en Herzegovina
werkt aan het Family Strengthening Program, waarbij hulp aan kwetsbare gezinnen uit
Sarajevo centraal staat. Ongeveer honderd kinderen zijn betrokken bij dit Family
Strengthening Program en uit deze groep worden normaliter 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.

• Materiële hulp •
Dit jaar heeft Stichting SAVIE kunnen bijdragen aan het Family Strengthening Program van
SOS Kinderdorpen middels financiële/materiële hulp. Er zijn lokaal tachtig paar schoenen
aangeschaft voor de kinderen. Daarnaast zijn er schoolspullen gekocht voor de kinderen;
schriften, potloden, gummen, puntenslijpers en krijtjes.
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3. Materiële hulp Stamnica
• Doelgroep •
In het tehuis “Nicola Sumenkovic” verblijven meer dan vierhonderd bewoners, waarvan de
meeste een geestelijke en/of lichamelijke handicap hebben. De mate van beperking varieert
van kinderen met autisme tot aan volwassen bedlegerigen. Er 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 is er een basketbalveld, meerdere werkplaatsen, een speeltuin, gymzaal,
snoezelkamer en een “love room”.

• Materiële hulp •
Dit jaar heeft Stichting SAVIE een materiële bijdrage kunnen leveren aan het tehuis “Nicola
Sumenkovic” door middel van de aanschaf van een koelkast met een inhoud van 1400 liter.
Dit heeft de koelkastruimte in het tehuis verdubbeld. De extra koelkastruimte wordt o.a.
gebruikt voor groente, fruit, vlees, melk en yoghurt, wat gebruikt wordt voor de dagelijkse
maaltijden van de bewoners.
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4. Materiële hulp Veliko Gradište
• Doelgroep •
Veliko Gradište is een relatief kleine stad op ongeveer twee uur reizen met de bus ten oosten
van de hoofdstad van Servië, Belgrado. Aan de rand van Veliko Gradište bevindt zich een
Romadorp. De doelgroep van dit project betreft voornamelijk de kinderen die in dit Romadorp
wonen. De leeftijd van de kinderen varieert van twee tot achttien jaar. De kinderen uit het
Romadorp hebben een iets andere huidskleur dan de rest van de stadsgenoten, discriminatie
komt geregeld voor. De kinderen groeien in het dorp op en maken vaak deel uit van een groot
gezin. Oudere broers of zussen moeten vaak de zorg dragen over de jongste kinderen uit een
gezin. Ouders zijn vaak niet thuis, deels door verslavingen als drugs en gokken, die aan de orde
van de dag zijn in het dorp. Bewoners van het Romadorp zijn arm, wat zich vertaalt in kleine,
slecht onderhouden huizen met weinig voorzieningen.

• Materiële hulp •
Er heeft dit jaar helaas geen materiële hulp kunnen plaatsvinden voor het Romadorp. Door de
covid-19 uitbraak was de situatie in de Servische hoofdstad Belgrado voor langere tijd zeer
instabiel. Onze contactpersoon (die niet in Veliko Gradište woont) zag hierdoor geen
mogelijkheid om materiële hulp logistiek gezien mogelijk te maken. Er wordt nauw contact
onderhouden om materiële hulp eventueel op een later moment nog te kunnen bieden.
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5. Materiële hulp Rožaje
• Doelgroep •
Project Rožaje richt zich zowel op lokale schoolkinderen waarmee activiteiten georganiseerd
worden, als op kinderen uit het dorpje Rožaje die lichamelijke of psychische beperkingen
ervaren. Voor hen zou een kamp georganiseerd worden in de buurt van Rožaje, waarbij ouders
van de kinderen ook aanwezig zouden zijn.

• Materiële hulp •
Dit jaar heeft Stichting SAVIE materiële hulp kunnen leveren aan de doelgroep. Er is lokaal
rugzakken met schoolspullen (schriften, pennen, potloden) en speelgoed aangeschaft.
Daarnaast zijn er materialen ingekocht die nodig waren i.v.m. covid-19, zoals desinfecterende
zeep, mondkapjes en thermometers. Van deze spullen zijn ongeveer 35 samengestelde
pakketten gemaakt en uitgedeeld aan de gezinnen.
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6. Activiteiten
Normaal gesproken 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.
Dit jaar hebben er na de voorlichtingsavonden in februari echter geen activiteiten meer kunnen
plaatsvinden i.v.m. de covid-19 restricties. Samenkomsten waren niet mogelijk. Op de planning
stond eigenlijk een kennismakingsborrel, een cultuuravond inclusief hapjes uit de regio,
projecttrainingen en een afsluitingsborrel.
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