Op 11 juli 1995 viel de Bosnische
enclave Srebrenica: mannen en vrouwen
werden gescheiden en meer dan 8.000
van de mannen en jongens van 14 jaar
en ouder werden vermoord. Duizenden
vrouwen bleven als weduwe achter:

‘De weduwen van Srebrenica’.
Al jaren dragen deze weduwen een diepe pijn, een
groot trauma, met zich mee. Inmiddels komen veel
weduwen van Srebrenica op leeftijd, sommigen
worden hulpbehoevend. De vrouwen staan er alleen
voor en sommigen maken er geen geheim van dat ze
liever vandaag dan morgen dood gaan.

MEER INFORMATIE?
Neem dan rechtstreeks contact op met
Willem Pronk, (0182) 670 167
of mail naar: info@stichtingproplan.nl

Industriestraat 1
2802 AC Gouda
(0182) 670 167
info@stichtingproplan.nl
facebook.com/StichtingProplan

Bezoekwerk en noodhulp
Als enige wereldwijd trekt Stichting Proplan zich het
lot van deze weduwen zeer aan. In 2016 startten we samen met lokale partner MFS Emmaus met het bezoeken van 40 weduwen, later 50. Elke twee weken
bezoeken wij hen aan huis, brengen een tas met eten en
in de vaak strenge winters hout voor de kachel. Naast het
bezoekwerk organiseren we lotgenoten-bijeenkomsten
met een lunch. De bezoeken en bijeenkomsten brengen
verlichting in hun vaak eenzame en armoedige bestaan.

DONEER DIRECT

OP WWW.STICHTINGPROPLAN.NL
OF MAAK OVER NAAR
IBAN: NL44INGB0004350357
met vermelding Weduwen Srebrenica

EENZAAM
‘‘Eenzaam, erbarmelijke
leefomstandigheden en geen
toegang tot zorg’’
Iemand moet zich
het lot van deze weduwen
aantrekken!

HELP MEE!
‘‘Open het zorgcentrum
voor de weduwen van
Srebrenica in Bosnië’’
Wij vragen uw steun!

Plan bouw zorgcentrum
De weduwen en andere ouderen van Srebrenica zijn
kwetsbaar. Niet alleen doordat ze geen geld hebben
of kinderen in de buurt om voor hen te zorgen:
vaak wonen zij ook op afgelegen plekken die – zeker
in de winter – nauwelijks te bereiken zijn.
Worden ze ziek, dan kan het gebeuren dat ze
overlijden door gebrek aan medicijnen of door de
vrieskou. Om structurele en adequate zorg te bieden
wil Stichting Proplan voor hen een zorgcentrum
bouwen nabij Srebrenica. De benodigde grond is na een langdurig en complex proces - inmiddels
verworven en in een notariële acte vastgelegd.

HET DOEL
Duurzaam zorgcentrum
voor 70 bewoners
mèt zorgpost
Bouwt u mee?

TOTALE BOUWKOSTEN
€ 1.106.600,NODIG AAN DONATIES NL
€ 200.000,-

De overige gelden worden bijeen gebracht door
Bosnië zelf, Stichting Proplan en Wilde Ganzen.

MET ZORGPOST EN AMBULANCE
ook beschikbaar voor lokale bevolking

PERSONEELSKOSTEN
worden gedekt met hulp Bosnische overheid

DONEER DIRECT OP STICHTINGPROPLAN.NL

DE OUDEREN SREBRENICA NU EN IN
DE TOEKOMST EEN WAARDIGE OUDE DAG

DONEER OP IBAN: NL44INGB0004350357

