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1. Voorwoord
Op vrijdag 4 mei 2018 vertrokken we met 12 vrijwilligers naar Doboj in Bosnië.
Een deel van de vrijwilligers is al eerder in Bosnië geweest om mee te bouwen aan een nieuw
huis voor een gezin in nood, maar dit jaar gingen er 2 extra vrijwilligers, Esther en Marijana,
mee die de hele bouw zouden filmen, elke dag een blog en veel beeldmateriaal en teksten
zouden maken voor o.a. sociale media.
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2. Missie

3. Doelstelling.

Stichting Make Sense! biedt mensen de

De doelstellingen van Make Sense! zijn:

mogelijkheid samen de kwaliteit van hun
leven te verrijken op een liefdevolle,

•

Projecten kiezen die passen in de missie

enthousiaste en respectvolle wijze, vanuit de

en die te realiseren zijn met de beperkte

overtuiging dat alle mensen gelijkwaardig

middelen die we hebben.

zijn.

•

Stichting Make Sense! werkt op basis van
vrijwillige, onvoorwaardelijke bijdrag.

De projecten met enthousiasme en inzet
uitvoeren en evalueren.

•

Een vaste groep vrijwilligers verkrijgen

Kernwoorden van Make Sense! zijn think-do-

die we voor diverse projecten kunnen

care: met onze kennis en vanuit het hart, in

benaderen.

samenwerking met lokale (vak)mensen

•

Deze vrijwilligers nauwer betrekken bij de

projecten realiseren. En wel op een

stichting door het organiseren van

dusdanige wijze dat na een bezoek van

activiteiten.

Make Sense! de lokale bevolking zelf verder

•

aan zijn toekomst kan werken.

Het verwerven van meerdere vaste
donateurs.

•

Het verkrijgen van subsidiegelden.

•

De naamsbekendheid van Make Sense!
vergroten.
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•

Het opzetten en actueel houden van een

4. Strategie en beleid.

professionele website.
•

•

Het bieden van een sociaal netwerk voor

In 2007 hebben we met de denktank van

iedereen die bij Make Sense! betrokken

Make Sense! een inspirerende bijeenkomst

is.

gehouden. Belangrijkste conclusies van die

Fondsenwerving d.m.v. evenementen.

meeting waren dat we allemaal willen
bouwen aan de toekomst van Make Sense!.

Door het verwezenlijken van bovenstaande

Dat we stap voor stap onze activiteiten in

punten biedt Make Sense! mensen de

Bosnie Herzegovina willen vormgeven en

mogelijkheid de kwaliteit van hun leven te

uitbouwen. Dat we willen leren van wat we

verbeteren.

doen. Dat we onze organisatie van
vrijwilligers nog beter (duurzamer) willen
neerzetten. Door deze keuze te maken en
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ons te focussen op Bosnie Herzegovina

Later dit jaar zijn Esther en later ook

verwachten wij nog effectiever en efficiënter

Marijana toegetreden tot het bestuur. (PR en

te kunnen zijn. Onze focus blijft bovendien

marketing).

dat de projecten van mens-tot mens iets

Medio 2018 heeft Nienke haar taken

betekenen en dat het gaat om het

overgedragen aan Merjam Havinga. Zij is

verbeteren van de kwaliteit van leven, van

door Nienke ‘ingewerkt’ als nieuwe

zowel de deelnemers aan de lokale

secretaris.

projecten als onze vrijwilligers.Organisatie
structuur.

Denktank.
Ook dit jaar werd Make Sense! ondersteund

Make Sense! is sterk dankzij haar

door de denktank. Deze bestond in 2018 uit

vrijwilligers. Bestuur, denktank, en

John Stuijvenberg, Kees van Wuyckhuyse

projectvrijwilligers: allen zetten zich

en Andre de Vroom. Andre heeft de plaats

onbetaald in voor haar activiteiten.

van Nardie Kemp (medio 2018 gestopt)
ingenomen. De denktank zorgt ervoor dat

5. Organisatie en structuur.

zaken gecommuniceerd worden naar ‘de
buitenwacht’. Denk hierbij aan

In 2018 bestaat de MakeSense! structuur

geïnteresseerden, donateurs en (voormalig)

uit : een bestuur en een Denktank.

vrijwilligers. Zij bereidt daarnaast het project

Daarnaast zijn er natuurlijk ook de

voor het volgende jaar voor.

vrijwilligers die inmiddels voor een groot deel
uit een vaste club mensen bestaat. Ook zij

Inmiddels is er een soort van ‘standaard’

hebben bij belangrijke keuzes een stem.

type huis ontworpen. De nodige

Uiteindelijk willen we het n.l. voor iedereen

aanpassingen worden met een klein team

vooral ook leuk houden om met elkaar het

techneuten doorgenomen. Deze

huis te bouwen elk jaar.

aanpassingen komen vooral omdat als er
een fundatie aanwezig is deze de

Bestuur.

maatvoering en mogelijkheden van de

Het bestuur bestaat uit :

woning sterk bepaald. Ook worden er elk

•

Kees van Wuyckhuyse (voorzitter) ,

jaar kleine ‘bouwuitvindingen’ bedacht. Deze

•

Nienke van de Sar (secretaris)

zorgen ervoor dat de woning elk jaar beter

•

Kees de Rijk (penningmeester)

wordt en er voor de vrijwilligers eenvoudiger,

met als algemene bestuursleden (denktank)
•

John Stuijvenberg

•

Andre de Vroom.
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6. Marketing PR & Fondsenwerving.

beeldmateriaal te maken tijdens het bouwen.
Zowel Esther als Marijana zijn dit jaar mee

Make Sense! heeft ook 2018 weer op

gegaan als PR-vrijwilliger voor MakeSense!

diverse manieren geprobeerd fondsen te
werven voor de projecten in Bosnië. Omdat

Eén van de manieren waarop Make Sense!

wij merkten dat dit steeds moeilijker werd

Verder fondsen werft is door een aantal keer

hebben we eind september besloten te

per jaar een nieuwsbrief via mailchimp te

kijken of we niet een vrijwilliger voor

verspreiden onder familie, kennissen, vaste

marketing & publiciteit konden vinden.

donateurs, vrijwilligers en andere
belangstellenden. In de nieuwsbrieven wordt

Inmiddels is Esther van Halteren

aandacht gevraagd voor de projecten, wordt

toegetreden tot het bestuur. Zij neemt vooral

soms een oproep gedaan voor vrijwilligers

veel structuur met zich mee naast dat ze de

en wordt vaak gevraagd om onze projecten

PR en marketing op zich heeft genomen. De

financieel te ondersteunen.

site is verbetert door haar met o.m. een

In de nieuwsbrieven wordt doorverwezen

webshop waarbij mensen die ons een warm

naar de website en de facebookpagina waar

hart toedragen op een laagdrempelige

meer informatie te vinden is over onze
toekomstige projecten en
behaalde resultaten.
Daarnaast organiseerden
Meriam en Nienke een Ladies
Night en werden er
sponsormaaltijden
georganiseerd om geld in te
zamelen. Ook kwamen er
wederom via voetbalclub vv
Brederodes door diverse
activiteiten donaties binnen.
Ieder jaar is het voor een

manier d.m.v. een klein bedrag ons kunnen

kleine stichting als de onze weer een

sponsoren. Zo kunnen ze een steen, een

uitdaging om de benodigde financiële

kraan of bijvoorbeeld een raam kopen in de

middelen bij elkaar te krijgen om de bouw

webshop een Bosnisch gezin helpen.

van een huis te kunnen bekostigen. Dankzij
een aantal gulle gevers uit de diverse

Esther heeft dit jaar Marijana Pajovic als

netwerken, een bijdrage vanuit de collecte

foto/videograaf bereid gevonden veel

van een kerk en dankzij de opbrengst van de
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organisatie van een Ladies Night en diverse

strips, hoeken, en diverse schroeven en

sponsormaaltijden die georganiseerd waren

spijkers). Ook biedt Voetbalclub Brederodes

i.s.m. Karel de Rijk (de broer van Kees) en

en Bos Machines uit Vianen ons gratis

natuurlijk met de hulp van vaste donateurs

vergaderruimte aan voor onze

en diverse bedrijven die ons sponsoren

bijeenkomsten met de vrijwilligers en de

hebben we het weer voor elkaar gekregen

denktank.

om het benodigde geld te generen. Extra

inkomsten zijn binnengekregen doordat

Op locatie in Doboj proberen we ook locale

Kees van W van een sponsor een 40-tal

bedrijven een deel te laten sponsoren. Dit is

zonnepanelen heeft gekregen. In eerste

dan in de vorm van vervoer van materialen

instantie is gekeken of we deze voor onze

of het bouwmateriaal zelf. Het was dit jaar

projecten zouden kunnen gebruiken. Helaas

handig dat Marijana bij ons was. Zij komt

bleek dit qua techniek iets te complex voor

oorspronkelijk uit het zuiden van Bosnië en

de woningen die we bouwen met

spreekt de taal zodat we met diverse

MakeSense! In Doboj. Uiteindelijk zijn deze

mensen en dus ook lokale sponsoren

via Marktplaats verkocht voor een mooi

konden overleggen.

bedrag.
Giften in Natura.
Naast financiële steun ontvangen we ook
bijdragen in andere vorm. Denk hierbij
bijvoorbeeld aan de sponsoring van
bevestigingsmateriaal (gegalvaniseerde
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7. Vrijwilligersproject.
Dit jaar bouwen we een huis voor de familie
Vasijevic. Het zou een bijzonder project
worden omdat we op een al aanwezig
‘bouwwerk’ verder zouden gaan bouwen.
Moeilijkheid was dat we inmiddels eigenlijk
vooral het eigen ‘MakeSense!
standaardhuisje’ willen bouwen. Hoe dat
samen zou gaan met hetgeen er al stond
zou een serieuze uitdaging blijken te zijn.

Sporenkap in aanbouw 2017.
flexibeler en de zolderverdieping hoger

Van te voren zijn er door onze architect Kees

zouden kunnen bouwen. Dat laatste was

een flink aantal varianten getekend en

altijd een wens omdat we eigenlijk vonden

voorgelegd aan het bestuur. Uiteindelijk is

dat we niet hoog genoeg onder bouwen

met de bouwcommissie een variant bepaald

zodat de zolderverdieping effectiever

die haalbaar was. Niet allen qua gebruik

gebruikt zou kunnen worden voor

maar ook iets wat financieel haalbaar was.
We hadden het idee dat het op zich wel een
goedkoper plan zou worden dan bij ‘gewone’
nieuwbouw. Uiteindelijk bleek dit ook een
beetje te kloppen, er hoefde immers niet
eerst een nieuwe fundatie gemaakt te
worden.
Dit jaar hebben we ook een nieuwe
dakopbouw geprobeerd te maken.
Standaard maakte we een z.g sporen kap

Gordingkap in aanbouw 2018.

die op gebouwd is uit zo’n 16 lichte spanten
die onze timmerman Hennie op de grond
maakte en we met veel kabaal naar boven
moesten hijsen zonder kraan.
Dit jaar hebben we voor het eerst een
gordingenkap gemaakt. Het was vooral een
test om te kijken of we zo goedkoper, sneller,
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was echter wel noodzakelijk omdat al snel
bleek dat de bestaande gevels zo poseurs
waren dat er regelmatig vocht naar binnen
kwam waardoor het begon te schimmelen in
de hoeken. Ook dit was weer een
leermoment. De insteek was altijd een
woning op te leveren die niet gestuct hoefde
te worden. Reden was dat ons was verteld
dat mensen die hun huis helemaal mooi
gestuct hadden meestal door het dorp met
argusogen bekeken werden. Een ‘af huis’
was dus meestal verdacht. Waar haalde
deze dorpsgenoot immers het geld vandaan
om dit te laten aanbrengen. Uiteindelijk blijkt
het in dit klimaat met soms wel winters van
-30 graden vorst gewoon noodzakelijk te
zijn. De conclusie is dus dat we alleen nog
slaapkamers. Helaas bleek dat alles niet zo

maar woningen opleveren waarbij er ook aan

te zijn. Vooral het naar boven krijgen van de

de buitenkant een isolatielaag met stucwerk

nokbalk zonder kraan of andere

wordt aangebracht.

hulpmiddelen bleek een hele klus. Ook
moest er meer gemetseld worden dan dat

Ook dit jaar is er ook weer een nieuw

we voorheen deden op de verdieping en leek

mogelijk project bezocht. Eerder dit jaar

de constructie van het dak minder stabiel..

hadden we al een soort van ‘short-list’
gemaakt aan de hand van de lijst van

Door uiteindelijk het e.e.a. te handig te

gezinnen die we elk jaar van het regionale

improviseren hadden we zelfs nog tijd over

rode kruis krijgen. We denken eraan volgend

om een schommel voor de kinderen en een

jaar een woning te gaan bouwen voor de

hekwerkje om het dakterras te maken. Na 5
dagen stad er een huis waar we trots op
mogen zijn en konden we terugkijken op een
geslaagd project. Het huis voor Vasijevic is
inmiddels helemaal af en ingericht. Het gezin
woont er inmiddels en de gevel is geïsoleerd
en gestuct. Dit laatste heeft door
omstandigheden wat langer geduurd. Het
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familie Gavric. Zij hebben al een locatie waar

aangehaald is, dat we Esther en Marijana bij

zelfs een fundament op ligt. Tijdens het

ons hadden als vrijwilliger voor de PR van

bezoek is dit ingemeten. Het bleek dermate

onze projecten. Zij hebben elke dag het

groot te zijn dat we mogelijk ook hier weer

thuisfront, de sponsoren en

qua ontwerp van het huisje moeten

geïnteresseerden op de hoogte gehouden

improviseren. Ook dit zal met de inspanning

wat er die dag gaan was rondom de bouw en

van het bouwteam best wel gaan lukken

MakeSense! In het bijzonder. Zo werden er

denken we.

elke dag interviews van de vrijwilligers online

Extra bijzonder was, wat bij het hoofdstuk

gezet, blogs geschreven en veel

Marketing PR & Fondsenwerving ook

beeldmateriaal (foto & video) gemaakt.
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5 Financiele
FINANCIËLE
VERANTWOORDING
8.
verantwoording.
In dit onderdeel geven wij u inzicht in de financiële gegevens van onze stichting
I

BALANS PER 31 DECEMBER

2018
x€

2017
x€

x€

x€

ACTIVA
Vorderingen en overlopende activa
Nog te ontvangen bedragen
Liquide middelen
Bank
Kas

0

11.027
2

Totaal activa

1

8.911
23
11.029

8.934

11.029

8.935

4.669

3.887

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

60
6.300

Totaal passiva

II

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER

6.360

5.048

11.029

8.935

2018
x€

Baten
Giften - geldelijke bijdragen
Giften - in natura
Bijdragen van vrijwilligers
Bijdragen St.Hulpaktie Doboj

48
5.000

2017
x€

x€

15.373
p.m.
3.520

x€

18.221
p.m.
4.300

18.893
Lasten
Projecten 2017/2016
Reis- & verblijfkosten vrijwilligers
Algemene kosten

Financiële baten & lasten
Rentebaten
Rentelasten en bankkosten

Saldo
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14.152
3.710
12

22.521

17.620
4.235
286
17.873

22.142

1.020

379

0
238

1
269
-238

-268

782

111
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