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Voorwoord
Voor de 8e keer vertrokken we met een groep van 16 vrijwilligers naar Doboj – Bosnie. Wederom
met de vaste kern en een iemand die voor het eerst mee ging. Dit jaar gingen we weer een huis
bouwen dat we zelf hebben ontworpen. Eigenlijk hetzelfde huis als vorig jaar met wat kleine
aanpassingen.
Maar voordat we vertrokken ging er nog wel iets aan vooraf. We zouden eind mei 2014 gaan
bouwen. Iets meer dan een week voor vertrek kregen we vreselijke berichten uit Bosnie. De stad
Doboj stond volledig onder water door dagenlange extreme regenval en doorgebroken dijken
waardoor de rivier die langs Doboj stroomt zijn water heeft geloosd in de stad. Daardoor zijn
verschillende mensen verdronken of op een andere manier om het leven gekomen, heel veel
mensen zijn dakloos geworden, alle winkels stonden onder water en er was geen elektriciteit.
Wat doe je dan?
Na rijp beraad hebben we de moeilijke beslissing genomen om niet te gaan. Een huis bouwen in 5
dagen is zwaar en er hangt veel af van een goede planning en het voorradig zijn van materialen. Op
het moment van beslissen was het niet zeker dat we materialen konden krijgen, dat we elektriciteit
zouden hebben en hoe het gebied en de mensen er überhaupt aan toe waren. We wilden niemand
voor de voeten lopen en geen materialen kopen die andere mensen op dat moment harder nodig
hadden.
Voorzitter Meriam Verhoef is met een aantal andere mensen uit Nederland (van o.a. Stichting
Hulpaktie Doboj) wel gegaan. Ten eerste om Branko uit te leggen dat we het huis voor hem echt wel
gaan bouwen, maar dat we in september gaan komen ipv in mei. Daarnaast hebben we geld
ingezameld om daar eerste hulp te verlenen. En dat was nodig.
Een week na de ramp begon Meriam met het uitdelen van schoon drinkwater, wc papier, en eten en
dat was voor veel mensen het eerste dat ze in een week kregen. Ze huilden omdat ze een fles water
kregen. Ze voelden zich gesterkt doordat er mensen aan hen dachten. Goed dat ze gegaan is. Na 5
dagen kwam de hulp van de grote hulporganisaties op gang en is Meriam met haar vader weer terug
naar Nederland gegaan.
Uiteindelijk zijn de vrijwilligers van Make Sense! in september alsnog naar Bosnie vertrokken en
hebben ze weer een megaprestatie geleverd. Ondanks het slechte weer van de eerste dagen hebben
ze het weer voor elkaar gekregen om het huis tot en met het dak af te krijgen. Na het vertrek van de
vrijwilligers heeft tolk en ‘steun en toeverlaat’ Dragan geregeld dat het huis werd afgemaakt,
gestuukt, vv elektriciteit, kozijnen, laminaat en volledig werd ingericht. Branko heeft hier natuurlijk
zelf hard aan meegewerkt.

Branko
In 2014 heeft Make Sense! een huis voor Branko en zijn zoon gebouwd. Het Rode Kruis bracht ons
in contact met deze familie en de noodzaak om iets voor ze te doen werd direct duidelijk. Branko
heeft nauwelijks werk, alleen af en toe als grafdelver, maar in de kleine gemeenschap waar ze
wonen brengt dat weinig op. Moeder is er enige tijd geleden vandoor gegaan. Branko zorgt dan
ook alleen voor z’n zoon. De zoon heeft in 2013 een herseninfarct gehad en is nu (geestelijk)
gehandicapt. Hij zal nooit voor zichzelf kunnen zorgen. Die zorg heeft Branko er dus ook nog eens
bij.

Begin 2014 is een van de vrijwilligers van Make Sense! met vrienden bij Branko geweest en zij
hebben hem een kettingzaag geschonken zodat hij zich voortaan met kettingzaag kan verhuren en
zodoende geld kan verdienen. Dat is alvast een mooi begin.
Maar het huis waar ze in wonen staat op instorten en wordt gedeeld met een oom die ook eigenaar
van het huis is. Branko en z’n zoon wonen in een kamer van 4 x 4 meter waar alles in moet
gebeuren: koken, wonen, slapen. Een trieste en uitzichtloze situatie. Want ook al kan Branko zich
af en toe verhuren met de kettingzaag, hij zal nooit voldoende geld bij elkaar sparen voor een echt
huis.

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 High Tea, een BBQ en een Ladies Night georganiseerd
waarvan de opbrengst naar Make Sense! ging. Een oud-vrijwilliger heeft voor de verjaardag van haar
man geld gevraagd wat een mooi bedrag heeft opgeleverd, de zus van een andere vrijwilliger heeft
geld van een huwelijksfeest gedoneerd en zo hebben we het ook dit jaar weer gered. Inmiddels
hebben we 6 vaste donateurs die maandelijks, jaarlijks of per kwartaal doneren, dus dat is een leuke
basis.
Het was een bewogen jaar vanwege de snelle beslissing die we in mei moesten nemen om de reis te
cancellen. De bereidheid van alle vrijwilligers om alsnog in september te gaan (helaas konden er 2
niet mee vanwege werk) was geweldig en uiteindelijk hebben we met z’n allen weer een
fantastische prestatie geleverd en hebben we Branko en zijn zoon Zoran ongelofelijk gelukkig
gemaakt en een kans op een toekomst gegeven.
Meriam Verhoef
Voorzitter bestuur Make Sense!
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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.
2 ORGANISATIESTRUCTUUR
Make Sense! werkt dankzij haar vrijwilligers. Bestuur, denktank, en projectvrijwilligers: iedereen is
vrijwilliger en zet zich onbetaald in.
Bestuur
Eind 2014 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 2014 uit John
Stuivenberg, Kees van Wuyckhuyse, Nienke van der Sar, Nardie Kemp en Rochelle Dannis.

3 FONDSENWERVING
Make Sense! heeft ook 2014 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.
Daarnaast organiseerden we een BBQ en een Ladies Night om geld in te zamelen.
Giften in Natura
Naast financiële steun ontvangen we ook bijdragen in andere vorm. Zo verzorgt Sjonic Digital Media
onze website en biedt Voetbalclub Brederodes ons gratis vergaderruimte aan voor onze
bijeenkomsten met de vrijwilligers en de denktank.

4 VRIJWILLIGERS EN PROJECTEN
De volgende pagina’s geven in beeld en tekst een impressie van het project dat we in 2014 hebben
uitgevoerd.
In 2014 hebben we voor Branko en zijn Zoran een nieuw huis gebouwd. Het Rode Kruis bracht ons
in contact met deze familie en de noodzaak om iets voor ze te doen werd direct duidelijk.
Branko heeft nauwelijks werk, alleen af en toe als grafdelver, maar in de kleine gemeenschap waar
ze wonen brengt dat weinig op. Moeder is er enige tijd geleden vandoor gegaan. Branko zorgt dan
ook alleen voor z’n zoon Zoran. Zoran heeft in 2012 een herseninfarct gehad en is nu (geestelijk)
gehandicapt. Hij zal nooit voor zichzelf kunnen zorgen. Die zorg heeft Branko er dus ook nog eens
bij.
Maar het huis waar ze in woonden stond op instorten en werd gedeeld met een oom die ook
eigenaar van het huis is. Branko en z’n zoon wonen in een kamer van 4 x 4 meter waar alles in
moet gebeuren: koken, wonen, slapen. Een trieste en uitzichtloze situatie.

Daarom heeft Make Sense! in 2014 een prachtig nieuw huis voor Branko gebouwd. Branko en
Zoran hebben beiden heel hard mee geholpen met de bouw van hun nieuwe huis en het resultaat
mag er zijn!

Toen de vrijwilligers van Make Sense! in september vertrokken moest er nog het een en ander
afgemaakt worden. Dat is gedaan door plaatselijke vaklieden die door Make Sense! gefinancierd
zijn. Branko heeft zelf de inrichting bedacht en die is heel bijzonder geworden!

Branko hoopt dat hij met dit mooie, nieuwe huis ook een vrouw zal vinden. We wensen hem alle
geluk toe!

