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Voorwoord
Voor de 7e keer vertrokken we met een groep van 18 vrijwilligers naar Doboj – Bosnie. Wederom
met de vaste kern en een aantal mensen dat voor het eerst mee ging. Dit jaar gingen we voor het
eerst een huis bouwen dat we zelf hebben ontworpen. Dat wil zeggen: Kees van Wuyckhuyse, een
van de vrijwilligers en denktanklid. Hij is architect en heeft speciaal voor Make Sense! en voor de
familie Miljanovic een huis ontworpen.
Het idee is dat we dit ontwerp als basis gaan gebruiken voor alle toekomstig te bouwen huizen. Het
huis is een stuk kleiner dan we in het verleden bouwden maar precies goed voor de familie die we
nu gaan helpen. In het verleden hebben we vaak grote huizen gebouwd met het idee dat de
kinderen later boven de vader en moeder konden wonen. Hierdoor waren we nooit in staat om een
huis helemaal af te bouwen. Nu hebben we een kleiner huis bedacht dat we in 1 keer casco kunnen
afbouwen. De rest van het huis wordt afgemaakt door Bosnische vakmensen, die stuken, leggen de
laminaatvloer en zetten de keuken en raamkozijnen. We hebben dit jaar voldoende financiën om het
huis ook in te richten, wat ook wel moest want de familie waar we het huis voor gingen bouwen had
echt helemaal niets!
De eerste keer zelf een huis bedenken en zorgen dat alle materialen op tijd op de juiste plek zijn,
was nog best even veel werk, maar het idee is dat als we het een keer gedaan hebben we voor de
volgende jaren precies weten wat we nodig hebben en wat de kosten zijn.
Familie Miljanovic
Deze mensen, moeder (74 jr.), zoon Zele en schoondochter wonen in een houten barakje van
ongeveer 2 x 5 m. Geen stroom, geen water. In het hokje staat een bed (twijfelaar), een ontzettend
oud, gammel bankje, een kachel en een tafeltje. En dan is het vol………..
Daar wonen en slapen ze met z’n drieën. Niemand heeft werk, maar ze helpen iedereen die hulp
vraagt en daar krijgen ze dan soms iets voor; eten en soms wat geld of kleding.
Door bij een bedrijf in de buurt vaak en veel te helpen heeft hij geld gespaard en kon zo het stukje
grond kopen waar ze nu op leven. De zoon en schoondochter willen heel graag kinderen maar
vonden hun huidige woonsituatie niet geschikt om daar aan te beginnen.
De staat van Bosnie
Wat ons dit jaar erg opviel was de lege supermarkt. De supermarkt waar we andere jaren onze
boodschappen deden, was dit jaar nagenoeg leeg. Door gebrek aan liquide middelen waren ze niet
in staat de voorraad op peil te houden, met als gevolg dat wij dus amper nog iets konden kopen
daar. Tegenover deze supermarkt staat wel weer een nieuwe supermarkt, maar dat heeft dan weer
te maken met Moslim/Servische sentimenten. De ene supermarkt is van een Servische en de andere
van een Moslim eigenaar. Voor ons is dit amper te begrijpen en we bemoeien ons verder niet met de
etnische of religieuze sentimenten omdat wij daar echt onze vinger niet achter kunnen krijgen en er
ook geen oordeel over willen en kunnen vormen.
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Van de mensen waar we mee spraken begrepen we dat er veel onrust onder de bewoners van
Bosnie is. Ze zijn de corruptie meer dan zat en ook de werkloosheid en de daarmee gepaarde
armoede zorgt voor veel onrust. Bovendien schijnt de overheid ook de etnische sentimenten aan te
wakkeren ipv het nationale gevoel voor Bosnie te stimuleren. Onze tolk gaf aan veel onrust te
verwachten de komende tijd.

Donaties
Ook dit jaar is het weer gelukt om de benodigde financiën rond te krijgen. Net als ieder jaar was het
tot op het laatst toe spannend. Maar dankzij de inzet van alle vrijwilligers is het wederom gelukt om
het geld bij elkaar te krijgen. Er is een klaverjastoernooi geweest bij de Brederodes waarvan de
opbrengst naar Make Sense! ging, een Bingo georganiseerd bij een bejaardentehuis in Maarssen en
sommige vrijwilligers hebben een erg goed verhaal naar hun familie waardoor er grif wordt gegeven.
We merken dat de nieuwsbrief ook altijd wel werkt. Inmiddels hebben we 3 vaste donateurs die
maandelijks doneren, dus dat is een leuke basis.
Het was wederom een fantastisch jaar. Voor het eerst dat we zelf het huis ontworpen hebben, we
kregen het mooi op tijd af, (hadden zelfs nog tijd voor een mooi bankje voor de deur), de
samenwerking met de huiseigenaren ging goed en vooral ook: het was zo duidelijk dat deze mensen
het heel hard nodig hadden. We hebben niet eerder voor een gezin gewerkt dat in zulke
erbarmelijke omstandigheden woonde. Het was duidelijk waar we het voor deden!
Meriam Verhoef
Voorzitter bestuur Make Sense!

3

Inhoudsopgave

1.Doelstelling, strategie en beleid

5

2.Organisatie structuur

6

3.Fondsenwerving

7

4.Vrijwilligers en project

8

5.Financiële verantwoording

10

4

1

DOELSTELLING, STRATEGIE EN BELEID

Missie
Stichting Make Sense! biedt mensen de mogelijkheid samen de kwaliteit van hun leven te verrijken
op een liefdevolle, enthousiaste en respectvolle wijze, vanuit de overtuiging dat alle mensen
gelijkwaardig zijn. Stichting Make Sense! werkt op basis van vrijwillige, onvoorwaardelijke bijdragen.
Kernwoorden van Make Sense! zijn think-do-care: met onze kennis en vanuit het hart, in
samenwerking met lokale (vak)mensen projecten realiseren. En wel op een dusdanige wijze dat na
een bezoek van Make Sense! de lokale bevolking zelf verder aan zijn toekomst kan werken.
Doelstellingen
De doelstellingen van Make Sense! zijn:
1. Projecten kiezen die passen in de missie en die te realiseren zijn met de beperkte middelen
die we hebben.
2. De projecten met enthousiasme en inzet uitvoeren en evalueren.
3. Een vaste groep vrijwilligers verkrijgen die we voor diverse projecten kunnen benaderen.
4. Deze vrijwilligers nauwer betrekken bij de stichting door het organiseren van activiteiten.
5. Het verwerven van meerdere vaste donateurs.
6. Het verkrijgen van subsidiegelden.
7. De naamsbekendheid van Make Sense! vergroten.
8. Het opzetten en actueel houden van een professionele website.
9. Het bieden van een sociaal netwerk voor iedereen die bij Make Sense! betrokken is.
10. Fondsenwerving d.m.v. evenementen.
Door het verwezenlijken van bovenstaande punten biedt Make Sense! mensen de mogelijkheid de
kwaliteit van hun leven te verbeteren.

Strategie en beleid
In 2007 hebben we met de denktank van Make Sense! een inspirerende bijeenkomst gehouden.
Belangrijkste conclusies van die meeting waren dat we allemaal willen bouwen aan de toekomst van
Make Sense!. Dat we stap voor stap onze activiteiten in Bosnie willen vormgeven en uitbouwen. Dat
we willen leren van wat we doen. Dat we onze organisatie van vrijwilligers nog beter (duurzamer)
willen neerzetten. Door deze keuze te maken en ons te focussen op Bosnie verwachten wij nog
effectiever en efficiënter te kunnen zijn. Onze focus blijft bovendien dat de projecten van mens-tot
mens iets betekenen en dat het gaat om het verbeteren van de kwaliteit van leven, van zowel de
deelnemers aan de lokale projecten als onze vrijwilligers.
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ORGANISATIESTRUCTUUR

Make Sense! werkt dankzij haar vrijwilligers. Bestuur, denktank, en projectvrijwilligers: iedereen is
vrijwilliger en zet zich onbetaald in.

Bestuur
Eind 2013 bestond het bestuur uit Meriam Verhoef (voorzitter) en Arie-Kees Kleinjan
(penningmeester).

Denktank
Ook dit jaar werd Make Sense! ondersteund door de denktank. Deze bestond in 2013 uit John
Stuivenberg, Kees van Wuyckhuyze, Nienke van der Sar en Rochelle Dannis.
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FONDSENWERVING

Make Sense! heeft ook 2013 weer op diverse manieren geprobeerd fondsen te werven voor de
projecten in Bosnie.
Fondsenwerving
Een van de manieren waarop Make Sense! fondsen werft is door een aantal keer per jaar een
digitale nieuwsbrief te verspreiden onder familie, kennissen, vaste donateurs, vrijwilligers en andere
belangstellenden. In de nieuwsbrieven wordt aandacht gevraagd voor de projecten, wordt soms een
oproep gedaan voor vrijwilligers en wordt vaak gevraagd om onze projecten financieel te
ondersteunen. In de nieuwsbrieven wordt doorverwezen naar de website waar meer informatie te
vinden is over onze toekomstige projecten en behaalde resultaten.
Giften in Natura
Naast financiële steun ontvangen we ook bijdragen in andere vorm. Zo verzorgt Sjonic Digital Media
onze website en biedt Blomer ons gratis vergaderruimte aan voor onze bijeenkomsten met de
vrijwilligers en de denktank.
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VRIJWILLIGERS EN PROJECTEN

De volgende pagina’s geven in beeld en tekst een impressie van het project dat we in 2013 hebben
uitgevoerd.

Het eerste Make Sense! ontworpen huis
Zele, Mira en oma konden het niet geloven toen ze zagen dat we er echt waren. Ze hadden
het natuurlijk al wel gehoord, en de fundering was al gestort, maar dat het echt zou
gebeuren… dat er echt mensen vanuit Nederland zouden komen om een huis voor ze te
bouwen… Zele zei: “dat gebeurt alleen maar in een film”.
5 dagen lang hebben we samen met Zele en Mira gebouwd aan hun huis dat ontworpen is
door Make Sense!. Het was een zeer geslaagd project in alle opzichten. Deze mensen
hadden het erg hard nodig want ze woonden in een houten bouwval, kleiner dan de
schuurtjes in Nederland. Met z'n 3-en in 1 ruimte waar ze sliepen, kookten, woonden. Nu
hebben ze een volwaardig huis, niet te groot, want anders kunnen ze het niet warm stoken
maar groot genoeg voor de nodige bewegingsruimte en privacy.
Zele en Mira hebben veel meegeholpen met het bouwen, dat is fijn want zo is het ook echt
hun huis waar ze zelf aan gebouwd hebben. Als er mensen langs kwamen om te vragen wat
er gebouwd werd zei Zele heel trots: “Dit is mijn huis”. Prachtig!
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Ruim 2 maanden nadat we uit Bosnie zijn vertrokken zijn we blij om te kunnen zeggen dat
de familie Miljanovic in hun nieuwe huis woont!
Na het vertrek van de vrijwilligers is er elektriciteit gelegd, gestuct, zijn de kozijnen, ramen
en deuren geplaatst en is er laminaat gelegd door de plaatselijke vakmensen onder leiding
van Dragan onze tolk en steun en toeverlaat. Toen begon het er al op te lijken.
Nu staan al de meubels in het huis en is de keuken klaar. De familie is dan ook uit hun krotje
in het huis getrokken. Het is nog wat onwennig voor ze in zo'n 'groot' huis met een eigen
kamer voor Zele en Mira en een aparte voor oma. Maar het gaat snel wennen, zeker als het
straks slecht weer wordt en ze lekker warm en droog zitten.
Dankzij alle vrijwilligers, maar zeker ook dankzij alle donaties is het weer gelukt om dit jaar
een familie gelukkig te maken met een warme en veilige plek om te wonen.
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FINANCIËLE VERANTWOORDING

In dit onderdeel geven wij u inzicht in de financiële gegevens van onze stichting
I

BALANS PER 31 DECEMBER 2013

2013
x€

2012
x€

x€

x€

ACTIVA
Vorderingen en overlopende activa
Nog te ontvangen bedragen

25

Liquide middelen
Bank
Kas

4.765
326

Totaal activa

66

5.712
1.511
5.091

7.223

5.116

7.289

4.081

4.753

PASSIVA
Eigen vermogen
Stichtingsvermogen
Kortlopende schulden en overlopende passiva
Nog te betalen kosten
Vooruitontvangen giften

Totaal passiva

10

35
1.000

36
2.500
1.035

2.536

5.116

7.289

II

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2013

2013
x€

Baten
Giften - geldelijke bijdragen
Giften - in natura
Bijdragen van vrijwilligers

2012
x€

10.686
p.m.
4.500

x€
9.482
p.m.
4.000

15.186
Lasten
Projecten 2013/2012
Reis- & verblijfkosten vrijwilligers
Algemene kosten

11.307
4.231
147

Financiële baten & lasten
Rentebaten
Rentelasten en bankkosten

11

13.482

7.660
3.942
24
15.685

11.626

-499

1.856

25
198

Saldo

x€

65
157
-173

-92

-672

1.764

