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De achtergrond / inleiding 
 
Stichting MADBosnië- Make a Difference is een initiatief dat in 2012 is opgericht door 
Nicole Otten - van Rijthoven en Anneke Geurds. 

Wij zijn enthousiast, innovatief, gemotiveerd en doelgericht. Niets is te gek voor ons, 
daardoor maken wij het verschil! 

Tot grote ontsteltenis ontdekte zij door samenwerking met lokale NGO Snaga Žene dat er na 
het einde van de burgeroorlog in 1995 nog veel ontheemde families woonachtig zijn in de 
destijds door VN gebouwde vluchtelingenkampen. De mensen die nog steeds in de 
vluchtelingenkampen wonen, voelen zich vergeten en hebben weinig uitzicht op een betere 
toekomst. De enige organisatie die zich bekommert om deze doelgroep is de NGO 
Snaga Žene, waarmee stichting MADBosnië – Make A Difference in de afgelopen jaren een 
prettige en vruchtbare samenwerking heeft opgebouwd. De bewoners van de kampen zijn 
door de jaren heen vertrouwd geraakt met de bezoeken van stichting MADBosnië – Make A 
Difference.   

Stichting MADBosnië – Make A Difference werkt al een aantal jaar om de zelfredzaamheid 
en zelfsturing van de bewoners te vergroten door het uitvoeren van kleinschalige projecten. 
Door middel van jaarlijkse projectreizen voor vrijwilligers en/ of studenten biedt zij een kans 
om bij te dragen aan ontwikkelingshulp, geven ze voorlichting over de oorlog en creëren ze 
bewustwording bij Nederlandse (jong)volwassen. 

Stichting MADBosnië – Make A Difference is tot op heden vooral actief op 
vluchtelingenkampen in Tuzla, maar wil zich in de toekomst ook richten op andere gebieden. 
Gebieden in Bosnië- Herzegovina waar behoefte is aan ondersteuning en projecten die 
bijdragen aan het versterken van eigen kracht, zelfsturing en zelfredzaamheid van de lokale 
bevolking.  
 
In 2019 zijn de volgende bestuursleden aangesloten bij de stichting: Ellen van der Jagt, Lisa 
Huijsmans en Emma Versteden.  
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De context waarin het project zich bevindt 
 

De vluchtelingenkampen waar MADBosnië – Make A Difference werkzaam zijn, zijn gebouwd 
voor de mensen die destijds moesten vluchtten voor het geweld in Srebrenica. Terugkeren 
naar hun oude huizen is voor vele tot op de dag van vandaag geen optie, in vele gevallen zijn 
deze woningen helemaal verwoest.  

Daarnaast heerst er in het hele land een enorme werkloosheid. De mensen die in de 
vluchtelingenkampen wonen hebben naast deze economische problemen ook veelvuldig last 
van psychische problemen waaronder; depressie en oorlogstrauma’s (PTSS). 

Helaas ontbreekt het in Bosnië- Herzegovina vanwege de huidige economische en politieke 
crisis aan steun vanuit lokale overheidsinstanties. De bewoners voelen zich vergeten en 
hebben weinig uitzicht op een betere toekomst. De enige organisatie die zich bekommert 
om deze doelgroep is de NGO Snaga Žene, waar stichting MADBosnië – Make A Difference in 
de afgelopen jaren een prettige en vruchtbare samenwerking heeft opgebouwd. 
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De aanleiding om het project te starten 
 
Uit onderzoek onder bewoners van kamp Ježevac in 2014 kwam naar voren dat er grote 
behoefte bestond om, vanwege het ontbreken van inkomsten of werk, zelf voedsel te 
kunnen verbouwen. In 2015 zijn we gestart met het bouwen van de moestuinen voor 
families op het kamp Ježevac. In de afgelopen jaren zijn er 29 moestuinen gerealiseerd. Deze 
hebben we gerealiseerd in samenwerking met bewoners uit het vluchtelingenkamp, de 
Bosnische NGO Snaga Žene, een lokaal bedrijf (wat heeft gezorgd voor de materialen en 
middelen),  vrijwilligers en studenten van het ROC Ter AA (studenten van de opleiding VEVA 
en Dienstverlening College) die deelnamen aan de georganiseerde projectreizen. 

Het doel is dat de bewoners voedsel kunnen verbouwen en de restanten op de markt 
kunnen verkopen. Daarnaast zorgt het zelf verbouwen van gewassen voor een zinvolle 
dagbesteding en een vergroting van de zelfredzaamheid. We hebben voor de bewoners een 
eigen moestuin kunnen realiseren met als doel dat zij zorg kunnen dragen voor iets wat echt 
van henzelf is en waar alleen zij de verantwoordelijkheid over dragen. Gewassen die worden 
verbouwd zijn onder andere: aardappelen, tomaten, pepers, komkommers, paprika, bonen, 
uien, bosui, pompoen en diverse soorten kruiden. 

De moestuinen hebben positieve resultaten opgeleverd. Uit gesprekken met de NGO Snaga 
Žene en bewoners kwam naar voren dat de saamhorigheid en samenwerking van bewoners 
onderling is verbeterd. Het is eenmalig voorgevallen dat één bewoner zijn moestuin heeft 
doorverkocht en hier geen gebruik van maakt. Daarnaast zijn er moestuinen die een 
reparatie nodig hebben vanwege weersomstandigheden en wilde dieren. 

Uit recent veldonderzoek in oktober 2020 is gebleken dat er grote behoefte bestaat aan tien 
moestuinen voor de overige families in het kamp. 
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De projectdefinitie 
 
De projectdoelstellingen 
Het doel is dat de bewoners voedsel kunnen verbouwen en de restanten op de markt 
kunnen verkopen. Daarnaast zorgt het zelf verbouwen van gewassen voor een zinvolle 
dagbesteding en een vergroting van de zelfredzaamheid. We hebben voor de bewoners een 
eigen moestuin kunnen realiseren met als doel dat zij zorg kunnen dragen voor iets wat echt 
van henzelf is en waar alleen zij de verantwoordelijkheid over dragen. Gewassen die worden 
verbouwd zijn onder andere: aardappelen, tomaten, pepers, komkommers, paprika, bonen, 
uien, bosui, pompoen en diverse soorten kruiden. 

Het bereik (de scope) en de afbakening 
Wat we wel doen in het project: elk gezin in het vluchtelingenkamp Jezevac krijgt een 
overdekte moestuin. Bij schade (door het weer of wilde dieren in de buurt) zorgen wij ervoor 
dat deze schade wordt gerepareerd. De materialen worden alleen geleverd door een 
Bosnisch bedrijf waarmee wij samenwerken.  
Het project wordt met de bewoners en de NGO Snaga Žene geëvalueerd. 
Wat wordt er niet gedaan in dit project: als het gezin de overdekte moestuin verkoopt, 
krijgt het gezin geen nieuwe moestuin. De materialen worden niet geleverd door een andere 
leveranciers buiten Bosnië & Herzegovina. Voor dit project geldt dat er geen overdekte 
moestuinen geplaatst worden buiten het desbetreffende vluchtelingenkamp. 
 
De belangrijkste projectresultaten 
Het belangrijkste projectresultaat bestaat uit het plaatsen van overdekte moestuinen in het 
vluchtelingenkamp Jezevac. Aan het einde van het project zal elk gezin in dit specifieke 
vluchtelingenkamp een overdekte moestuin hebben gekregen.  
 
De randvoorwaarden 
Het gezin moet in het vluchtelingkamp Jezevac wonen, dit is de grootste voorwaarde. Om 
geen onderscheid te maken zal elk gezin een overdekte moestuin krijgen.  
Daarbij een kanttekening waar wel een uitzondering wordt gemaakt als het gezin bestaat uit 
1 persoon boven een bepaalde leeftijd waardoor er niet gewerkt kan worden in de 
.moestuin.* 
 
De relaties met andere projecten 
Bij uitvoering van het overdekte moestuinenproject, worden ook neven projecten 
uitgevoerd. Hierbij kan gedacht worden aan het opknappen van andere faciliteiten op het 
vluchtelingenkamp en het organiseren van activiteiten voor jong en oud.  
 
*Als iemand geen overdekte moestuin krijgt doordat het voor die persoon niet mogelijk is om 
daar werkzaam in te zijn, wordt er gekeken waarin we deze persoon wel in kunnen 
ondersteunen.  
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De projecttoleranties 
 
In 2015 zijn we met het overdekte moestuinenproject gestart. Het doel is om in 2022 het 
project af te ronden. De voorbereidingen van dit project voor 2022 zijn gestart in oktober 
2021. De uitvoering van het project zal begin juli 2022 zijn en zal een week duren. 
Verwachting is dat in die week het project helemaal is afgerond (inclusief 
herstelwerkzaamheden). 
 
Kosten die hieraan verbonden zijn:  
 
Overdekte moestuin kost €175,- 
Op dit moment moeten er nog 10 gezinnen worden voorzien van een overdekte moestuin. 
De totale kosten zijn hiervoor €1750,- 
 
Overige kosten zijn variabel, schatting is minimaal €250,- tot maximaal €500,- 
Met deze extra variabele kosten wordt extra materiaal gekocht voor de nieuwe overdekte 
moestuinen (meestal is dit hout wat verkeerd is afgemeten of is afgezaagd). Daarnaast zijn 
extra variabele kosten voor het herstel van bestaande overdekte moestuinen.  

 
 
 

De kwaliteitsverwachtingen van de klant 
 
De klant (het gezin wat in het vluchtelingenkamp Jezevac woont) mag verwachten een 

overdekte moestuin te ontvangen, zonder bijkomende kosten tijdens het bouwen van de 

overdekte moestuin. Nadat de overdekte moestuin is geplaatst mag het gezin verwachten 

meteen werkzaam erin te kunnen zijn. 

Ondanks dat de materialen door een gespecialiseerd bedrijf worden aangeleverd kan het zijn 

dat door weersomstandigheden en door wilde dieren in de buurt er schade kan komen aan 

de overdekte moestuin. Als dit voorkomt zal stichting MADBosnië – Make A Difference 

zorgen voor herstel van de schade. Dit herstel wordt uiterlijk gerealiseerd bij een volgend 

project (een project wat niet per se gerelateerd is aan het overdekte moestuinen project).  
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De acceptatiecriteria 
De bouw van de overdekte moestuin wordt door de stichting MADBosnië  - Make A 
Difference gedaan, studenten van het ROC Ter AA uit Helmond en het desbetreffende gezin 
dat de overdekte moestuin krijgt.  
De materialen worden geleverd door een gespecialiseerd bedrijf. De stichting MADBosnië – 
Make A Difference zal niet zelf op zoek gaan naar dergelijke materialen om de overdekte 
moestuin te bouwen.  
 
Het gezin is na het plaatsen van de overdekte moestuin zelf verantwoordelijk om te 
beslissen wat er mee te doen. Het gezin kan hierin zelf beslissen wanneer erin te werken en 
wat erin te verbouwen. Het gezin kan de overdekte moestuin ook in de winter gebruiken om 
hout in op te slaan. Als het gezin beslist om de overdekte moestuin te verkopen of zelf te 
vernielen dan krijgt het gezin geen nieuwe.  
Bij schade door weersomstandigheden en schade door wilde dieren zullen wij zorgen dat 
deze schade hersteld wordt.  
 
 

Onderkende risico’s 
Er bestaat een risico dat het gezin de overdekte moestuin verkoopt. Dit is voor ons geen 

reden om geen overdekte moestuin te geven. Iedereen op het vluchtelingenkamp Jezevac 

willen we gelijk behandelen en het is aan het gezin zelf wat zij ermee willen doen. Bij 

verkoop van de overdekte moestuin, krijgt het gezin geen nieuwe.  

Door weersomstandigheden of wilde dieren kan de overdekte moestuin schade krijgen. Deze 

schade zal worden hersteld door stichting MADBosnië – Make A Difference. De schade wordt 

tijdens een ander project hersteld. Als het gezin de overdekte moestuin zelf hersteld dan zal 

de stichting MADBosnië – Make A Difference de kosten die daarvoor zijn gemaakt niet 

achteraf betalen. Dit omdat het voor de stichting niet inzichtelijk is hoe de kosten zijn 

besteed. De kosten zijn dan voor het gezin zelf.  

Het project zal in 2022 worden behaald, het risico bestaat dat de overige overdekte 

moestuinen niet tegelijk gebouwd kunnen worden als; 

- door Covid19 wij niet met een groep studenten naar Bosnië & Herzegovina kunnen 

gaan om het project uit te voeren, 

- door de uitbraak van oorlog, waardoor het niet mogelijk is het project uit te voeren. 

 

Mocht er een risico werkelijkheid worden dan zullen wij bij het risico van Covid19 zonder 

studenten het project uitvoeren. Hierdoor kan het zijn dat de bouw wat trager verloopt. 

Ondanks dat zal het project gerealiseerd worden in 2022. Bij uitbraak van een oorlog zal de 

uitvoering van dit project niet doorgaan en in afstemming met de NGO Snaga Žene zal 

besproken worden of het opgehaalde sponsorgeld op een betere manier besteed kan 

worden.  
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