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Voorwoord 
 
 
De 2e vrijwilligersreis zit er op! En wat voor een reis. Ook in 2008 hebben 
we met een geweldige groep vrijwilligers een bezoek gebracht aan Doboj, 
Bosnië-Herzegovina. Dit keer geen project bij het streekziekenhuis Sveti 
Apostol Luka in Doboj, maar advies en hulpverlening bij een bijzondere 
drukkerij in Doboj. Er werken namelijk alleen mensen met de ziekte 
spierdystrofie. Dankzij een initiatief van een lokale stichting in Doboj 
hebben deze mensen nu een bron van inkomsten. Wat wij voor hen hebben 
gedaan, leest u in dit verslag. Ook vertellen wij u graag over het 
bouwproject bij Bozidar, het kind dat wij als stichting financieel en op 
andere manieren ondersteunen.  
 
Afgelopen jaar was de focus van onze activiteiten volledig gericht op 
Bosnië. We hebben ervaren dat het voor ons als vrijwilligers, met druk 
bezette banen, beter is onze activiteiten te beperken om ze goed te kunnen 
doen. En niet teveel tegelijk te willen doen. 
 
 

 
 
Vrijwilliger Casper met Bozidar, financieel adoptiekind van Make Sense! 
 
 
Wij hebben onze focus daarom in 2008 volledig op Bosnië gericht. We 
hebben immers goede contacten opgebouwd in Doboj en weten er nu - 
letterlijk en figuurlijk – de weg. Bovenal hebben we ook dit jaar weer gezien 
dat het deze mensen vaak nog aan de meest basale voorzieningen 
ontbreekt: een dak boven je hoofd, eten, goede zorgverlening etc. Wij 
willen hen helpen hun leefsituatie te verbeteren. Want dat is wat ons drijft: 
mensen de mogelijkheid bieden om samen de kwaliteit van hun leven te 
verrijken op een liefdevolle, enthousiaste en respectvolle wijze. Want niet 
alleen de mensen in Doboj zijn superblij met onze activiteiten, ook onze 
vrijwilligers komen een bijzondere, mooie ervaring rijker terug naar 
Nederland. 

 
Heel veel dank! 
Waar zouden we zijn zonder al die lieve, betrokken, enthousiaste, mensen 
die ons afgelopen jaar – vaak voor de 2e keer – tot steun zijn geweest? Alle 
vrijwilligers, sponsors, donateurs, familie en vrienden en vriendinnen die 
ons op allerlei manieren steunden: dank je wel! Fijn dat jullie ons en onze 
projecten zo een warm hart toedragen! 

 
 
Dorathé van Doorn 
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 zo een manier 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 tot dusver hebben. 
2. De inmiddels gestarte 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 van een professionele, interactieve 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 
Na ons project bij ziekenhuis Sveti Apostol Luka in 2007, hebben wij met de 
denktank van Make Sense! een inspirerende evaluatiebijeenkomst 
gehouden met managementcoach Kees Kuijlman, die ons voor een tweede 
maal belangeloos terzijde stond. Belangrijkste conclusies van die meeting 
waren dat wij allemaal willen bouwen aan de toekomst van Make Sense! 
Dat we stap voor stap eerst in Bosnië onze activiteiten verder willen 
vormgeven en uitbouwen. Dat we eerst willen leren van wat we doen. Dat 
we onze organisatie van vrijwilligers nog beter (lees duurzamer) willen 
neerzetten. En dat we pas dan weer gaan kijken naar andere projecten. 
Door deze keuze te maken en te focussen op projecten in Bosnië 
verwachten wij (nog) effectiever en efficiënter te kunnen zijn. Onze focus 
blijft bovendien gericht op van-mens-tot-mens iets betekenen en op het 
verbeteren van de kwaliteit van leven, van zowel de deelnemers aan het 
lokale project als van onze vrijwilligers. 

 
Met ingang van 1 januari 2008 is de stichting aangemerkt als Algemeen Nut 
Beogende Instelling (ANBI). 
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2 Organisatiestructuur 
 
 
Make Sense! werkt dankzij haar vrijwilligers. Bestuur, denktank, 
ambassadeurs en projectvrijwilligers: iedereen is vrijwilliger en zet zich 
onbetaald in. 
 
Bestuur 
Initiatiefnemers Dorathé van Doorn (voorzitter) en Meriam Verhoef (vice-
voorzitter) vormen samen met Diana Stout (penningmeester) het bestuur 
van Make Sense! Het bestuur laat zich adviseren en ondersteunen door een 
denktank. 
 
Denktank 
Ook dit jaar wist Make Sense! zich ondersteund door de denktank. Net als 
in 2007 namen hieraan deel het bestuur en vier vrijwilligers: Jan van der 
Bijl, Mariëlle Faas, Riny Gerritse en Wilma Jansen. Na de reis naar Bosnië in 
september 2008 heeft Jan van der Bijl besloten te stoppen omdat het 
vrijwilligerswerk niet goed meer te combineren was met zijn zakelijk en 
privéleven. Wij zijn erg blij met Jan’s enthousiaste inzet in de afgelopen 
twee jaren. Met ingang van 2009 hebben wij een even enthousiaste 
opvolger gevonden in John Stuijvenberg. 
 
 

 
 
Jan samen met Bert aan het klussen voor één van de patiënten met spierdystrofie. 
 

 
Ambassadeurs 
Make Sense! weet zich sinds het begin gesteund door twee ambassadeurs: 
Peter Schep en Roderick Veelo.  
 
In het voorjaar van 2008 hebben we de eerste stappen gezet om een 
Comité van Aanbeveling op te richten. Aleid Wolfsen, burgemeester van 
Utrecht, werd benaderd. Corné Klijn, dj van radio 3FM en presentator RTL-
GP op RTL 7, en Wim van Ziel, directeur riz bouw, werden ook 
aangeschreven. Begin 2009 was de oprichting van ons comité een feit. 
 
Projectvrijwilligers 
Na het succes van onze vrijwilligersreis 2007, hadden we de verwachting 
een mooi basisteam aan vrijwilligers voor een volgende reis te hebben. 
Toch bleek de realiteit anders: om voor iedereen verschillende redenen 
(zakelijke en/of privédrukte, het tijdstip van de reis) ging er slechts een 
enkeling van de 2007-ploeg mee in 2008. Dus zijn we weer gedreven op 
zoek gegaan naar een nieuw team. En uiteraard is dit gelukt! Met 17 
vrijwilligers vertrokken we in september opnieuw naar Bosnië.  
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3 Voorlichting en fondsenwerving 
 
 
In 2008 heeft Make Sense! haar voorlichtingsactiviteiten verder uitgebreid. 
Dankzij de belangeloze inzet van Sjonic Digital Media kunnen wij nu zes 
keer per jaar een prachtige digitale nieuwsbrief versturen. Dit jaar hebben 
we ook weer enkele persberichten verzonden, vooral aan grafische media. 
Deze hebben de berichten enthousiast geplaatst omdat onze 
projectbestemming – een drukkerij in Doboj voor mensen met 
spierdystrofie – hen allen aansprak. Ook de lokale media hebben weer 
aandacht aan ons besteed, onder meer met interviews. 
 
Margriets Betere Wereld 
Speciale publiciteit hebben we gekregen via tijdschrift Margriet. Meriam 
Verhoef was verkozen tot één van Margriets Betere Wereld Vrouwen. 
Hiermee kregen we niet alleen gratis publiciteit in het tijdschrift en op de 
website www.margrietsbeterewereld, ook ontvingen we het fantastische 
bedrag van 1.500 euro die we hebben besteed aan de drukkerij in Doboj. 
Tot slot hebben we tegen gereduceerd tarief op de Margriet Winter Fair 
gestaan. Veel bezoekers van de Margriet Winter Fair hebben we naar onze 
stand gelokt met onze Bosnische biologische honing, die we smakelijk 
presenteerden op heerlijke stokbroodjes. Enthousiast hebben we hen 
verteld over onze projecten, hoe fantastisch het is om als vrijwilliger mee te 
gaan, en natuurlijk hebben we hen ertoe verleid een pot van die 
overheerlijke honing te kopen voor het goede doel. 
 
 

 
 
Burgemeester Aleid Wolfsen – met vrijwilligers Diana en Dorathé – steunt ons werk. 
 
 
In 2008 hebben we onze projecten op meer plekken laten zien aan het 
publiek. Vrijwilligers hebben op Koninginnedag in Driebergen de stichting 
gepromoot en geld ingezameld. Dat deden zij ook in juni bij het Wijkfeest 
Wittevrouwen in Utrecht. Hier werd het eerste contact gelegd met Aleid 
Wolfsen, burgemeester van Utrecht, wat er toe leidde dat hij inmiddels tot 
ons Comité van Aanbeveling mag worden gerekend. 
 
Ook onze reiswebsite www.makesense.waarbenjij.nu hebben we weer 
ingezet om iedereen verslag te doen van de voortgang van het project. 
  
In 2008 hebben we door inspanningen van veel vrijwilligers opnieuw 
diverse sponsors gevonden voor de projecten. Veel bedrijven hebben 
donaties gedaan in natura, veel particulieren ondersteunden ons met 
geldelijke bijdragen. Meestal eenmalig. Het verwerven van structurele 
fondsen blijkt nog niet eenvoudig en we willen in  2009 hieraan meer 
aandacht geven. 
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4 Projecten 
 
Drukkerij 
In september 2008 hebben we opnieuw in Bosnië hulp geboden aan de 
mensen van Doboj. Dit maal aan mensen met de ziekte spierdystrofie. Deze 
mensen werken in een drukkerij in Doboj, een initiatief van de lokale 
stichting DMP. Deze stichting helpt deze patiënten aan werk waardoor zij 
een menswaardiger bestaan kunnen opbouwen. De drukkerij draait op 
steun van de gemeente, maar wil graag rendabel zijn. De winst komt dan 
ten goede van de stichting, zodat deze nog meer spierdystrofiepatiënten 
aan werk kan helpen. Vrijwilligers van Make Sense! hebben daarom ter 
plaatse advies gegeven aan de medewerkers over financiën, 
marketingcommunicatie en vormgeving. 
 

 
 
Vrijwilliger Irma laat grafisch ontwerper Goran kennismaken met de nieuwste 
snufjes in zijn vakgebied. 
 
 
Tijdens ons bezoek hebben wij ook geholpen met de reparatie van deze 
drukkerij. Het buizenstelsel, voor de afvoer van regenwater, op het dak 
hebben wij vervangen om lekkages te stoppen. Ook hebben we grafische 
machines vervangen of onderdelen geleverd. 
 
Huizen medewerkers drukkerij 
In september hebben al onze vrijwilligers mogen ervaren dat je met 
concrete, persoonsgerichte hulp echt het verschil kunt maken. Voor enkele 
medewerkers van de drukkerij, die door spierdystrofie beperkt zijn in hun 
bewegingsvrijheid, hebben we enkele praktische aanpassingen in hun huis 
gemaakt. Voor Petra is een trapleuning, egale trap en zelfs een balkonhek 
gemaakt. Ook het ‘tochtgat’ in haar huis naar de bovenste etage is dicht. 
Medewerkster Smolenka heeft twee trapleuningen in haar flatgebouw zodat 
ze beter en veilig naar boven kan lopen.  
 

 
 
Vrijwilliger Erik maakt de trap bij Petra tiptop in orde. 
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Huis Bozidar 
Bozidar, de jongen die Make Sense! financieel heeft geadopteerd, is 
inmiddels vier jaar. Hij woonde tot 2008 samen met zijn bejaarde ouders in 
allerlei zelf gebouwde hutjes. In januari 2008 hebben wij voorgesteld iets 
voor hen te gaan doen omdat ze al jaren in die erbarmelijke 
omstandigheden leven. Via veel mailcontact met Suvad Kulovac, onze 
contactpersoon bij de gemeente Doboj, hebben we een aannemer geregeld 
voor de bouw van een stenen kamer aan hun éénkamerhuisje. De 
aannemer heeft vlak voor wij in september arriveerden de voorbereidende 
werkzaamheden voor ons verricht. Dat was nodig, omdat we anders in een 
week niet alles konden realiseren wat we wilden. 
 

 
 

Het éénkamerhuis voor de verbouwing met op het terrein enkele houten hutjes. 
 

 

 
 
Het huis van Bozidar met aan de rechterzijde de door ons gerealiseerde aanbouw. 

 
De verrassing was groot toen we aan kwamen rijden en daadwerkelijk een 
extra ruimte aan het huisje zagen. Het casco stond er! Tijdens ons verblijf 
van vier dagen zijn wij het samen met de aannemer verder gaan afmaken 
tot een volwaardige huiskamer. De moeder van Bozidar was bij onze 
aankomst superblij met de extra woonruimte. 
 
Toen wij vertrokken hadden Bozidar en zijn familie bovendien een door 
onze vrijwilligers gebouwde schitterende hoog- en laag slaper inclusief 
nieuwe matrassen, nieuw zeil op de vloer, mooi stucwerk etc. Ook is er een 
begin gemaakt met de badkamer die na ons vertrek in september door een 
Bosnische aannemer in opdracht van ons is afgemaakt. De familie heeft 
volgens ons het enige huis in Bosnië met plintjes op de vloer... 
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Robbert, Casper en Pim leggen de vloer in Bozidar’s huis. 
 
Ziekenhuis 
Na onze verbouwing in 2007 van de afdeling neuropsychiatrie van 
streekziekenhuis Sveti Apostol Luka, hebben de ziekenhuismedewerkers 
ons gevraagd in 2008 ook de kelderverdieping van deze afdeling aan een 
grondige verbouwing te onderwerpen. Dit was hun diepste wens, voor hun 
patiënten en hen zelf. De ziekenhuisdirectie bleek echter andere plannen te 
hebben. In 2008 zijn wij dan ook niet aan de slag gegaan in het ziekenhuis, 
wel hebben wij een bezoek gebracht. Tot onze verrassing bleek dat de 
medewerkers de door ons opgeknapte afdeling goed te onderhouden en zag 
alles er nog goed uit.  
 
Kindertehuis Prijatelsjka Kuca 
Ook dit jaar hebben wij de kinderen van het kindertehuis van Marlies van 
Hoffen en Dickie de Rijk weer verrast met een bezoek. Natuurlijk werden ze 
weer blij gemaakt met enkele fraaie presentjes. Tijdens ons bezoek is 
Marlies bij onze projecten onze steun en toeverlaat. Zij weet de weg, kent 
de cultuur en spreekt de taal. Marlies, dank je wel voor je geweldige inzet! 

 
Bruggenbouwen Nieuwegein – Doboj 
Make Sense! heeft in 2008 op meer manieren een concrete bijdrage kunnen 
leveren aan de internationale samenwerking met de gemeente Doboj. 
Suvad Kulovac, onze contactpersoon bij de gemeente, vertelde Make 
Sense! dat zijn gemeente heel graag ervaringen wil uitwisselen met een 
Nederlandse gemeente op het vlak van jongerenwerk en publieke services. 
Daarom heeft Dorathé, die als ondernemer lid is van het Platform 
Maatschappelijk Ondernemen Nieuwegein, namens Make Sense! contact 
gehad met de gemeente Nieuwegein. Resultaat: een medewerker van de 
afdeling internationale betrekkingen van de gemeente Nieuwegein heeft het 
afgelopen jaar gesproken met Suvad. Het jongerenwerk in Nederland en 
Bosnië bleek heel verschillend te zijn waardoor de uitwisseling van kennis 
en ervaring beperkt bleef. 
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5 Toekomstige ontwikkelingen 
 
Een nieuw huis bouwen voor een ontheemde familie 
Natuurlijk heeft Make Sense! ook voor 2009 weer volop plannen gemaakt. 
En is – bij het schrijven van dit jaarverslag – zelfs al weer een succesvolle 
projectreis in het voorjaar van 2009 afgerond. Daarbij heeft Make Sense! 
een gezin van tien mensen die dreigden dakloos te worden aan een nieuw, 
eigen huis geholpen. Dit is gelukt dankzij een succesvolle samenwerking 
met Hulpactie Doboj van Stichting Mirre. Hierover leest u meer in het nog 
te publiceren jaarverslag 2009. 
 
People’s Kitchen 
Tijdens het bezoek aan Doboj in mei 2009 zijn er gesprekken gevoerd over 
een op te starten gaarkeuken ‘People’s Kitchen’. De gemeente Doboj heeft 
ons gevraagd is of wij deze gaarkeuken kunnen realiseren voor de 
honderden daklozen in Doboj, zodat zij in elk geval één keer per dag een 
fatsoenlijke maaltijd kunnen eten. In de loop van 2009 is hierover overleg 
gevoerd. 
 
Protective house 
Gelijktijdig onderzoeken we de mogelijkheden van uitbreiding van het enige 
begeleid wonenproject dat Bosnië kent. In 2008 bezochten wij dit  
zogenoemde Protective house en constateerden dat ook hier de 
basisvoorzieningen minimaal zijn.  
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6 Financiële verantwoording 2008 
 
In de bijgevoegde jaarrekening geven wij u inzicht in de financiële 
gegevens van onze stichting.  
 
 
7 Begroting 2009 
 
Uitgaande van toekomstplannen en de blik op de toekomst is onderstaande 
begroting opgesteld en goedgekeurd. 
 
  2009 
         
   € % 
 
Baten 
Giften – geldelijke bijdragen   8.000 61,5 
Giften – in natura   p.m. p.m. 
Bijdragen van vrijwilligers   5.000 38,5 
         
   13.000 100,0 
         
 
Lasten 
Kosten projecten   7.500 57,7 
Reis- en verblijfkosten vrijwilligers   4.750 36,5 
Bijdragen aan andere projecten   250 1,9 
Algemene kosten   500 3,9 
         
   13.000 100,0 
         
 
         
Exploitatietekort/-overschot   0 0,0 
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I BALANS PER 31 DECEMBER 2008 
 
 
 
 2008 2007 
         
 € € € € 
 
A C T I V A 
 
 
Vorderingen en overlopende activa 
Nog te ontvangen bedragen  850  850 
 
Liquide middelen 
Bank 7.495  5.481  
Kas 64  - 
       

  7.559  5.481 
 
         

Totaal activa  8.409  6.331 
         
 
 
 
P A S S I V A 
 
 
Eigen vermogen 
Stichtingsvermogen  6.216  6.331 
 
Kortlopende schulden en overlopende passiva 
Crediteuren  2.193  - 
 
 
 
         

Totaal passiva  8.409  6.331 
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II STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2008 
 
 
 
 2008 2007 
         
 € € € € 
 
Baten 
Giften – geldelijke bijdragen 14.454  12.530  
Giften – in natura p.m.  p.m.  
Bijdragen van vrijwilligers 3.900  7.325  
       
  18.354  19.855 
 
Lasten 
Kosten huis Bozidar & familie 6.635  - 
Kosten ziekenhuisproject in Doboj -  6.241 
Kosten drukkerij DMP Doboj 5.869  - 
Kosten kindertehuis Prijatelska 279  216 
Bijdragen privé personen Doboj 238  - 
Bijdragen aan andere projecten -  210 
       
Totaal kosten projecten 13.021  6.667 
 
Reis-& verblijfkosten vrijwilligers 3.299  6.145 
Reiskosten projectleiders 
i.v.m. diverse projecten in Doboj 1.327  - 
Verkoopkosten 233  - 
Algemene kosten 464  624 
       
  18.344  13.436 
         
  10  6.419 
 
Financiële baten & lasten 
Rentebaten -  - 
Rentelasten 125  88 
       
  (125)  (88) 
         
Exploitatie-resultaat  (115)  6.331 
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III TOELICHTING ALGEMEEN 
 
 
GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING 
 
Vorderingen en overlopende activa 
De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor 
eventuele oninbaarheid wordt een voorziening getroffen. 
 
Liquide middelen 
De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Indien 
niet anders is vermeld, staan deze ter vrije beschikking. 
 
Overige activa en passiva 
Alle overige posten in de balans worden gewaardeerd tegen nominale 
waarde. 
 
 
GRONDSLAGEN VOOR RESULTAATBEPALING 
 
 
Baten en lasten 
De baten en lasten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor 
reeds vermelde grondslagen voor waardering. De baten en lasten worden 
toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.  
 
PERSONEELSBESTAND 
 
Bij de stichting zijn geen werknemers in dienst. 
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IV TOELICHTING OP DE BALANS 
 
 
VORDERINGEN EN OVERLOPENDE ACTIVA 
 2008 2007 
         
   € € 
Nog te ontvangen bedragen 
 
Retour te ontvangen invoerrechten   650 650 
Toegezegde gift   200 200 
         
   850 850 
         
 
 
EIGEN VERMOGEN 
 
Stichtingsvermogen 
 
Stand per 1 januari   6.331 - 
Overschot boekjaar   (115) 6.331 
         
Stand per 31 december   6.216 6.331 
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V TOELICHTING OP DE WINST-EN-VERLIESREKENING 
 
 
 2008 2007 
         

   € € 
BATEN 
 
Giften – geldelijke bijdragen 
 
Giften van bedrijven en instellingen   2.120 4.728 
Giften van kerkelijke instellingen   - 500 
Gift van de Gemeente Nieuwegein   - 200 
Gift van basisschool ’t Kompas te Westbroek  - 1.300 
Giften van particulieren: rechtstreeks of middels 
inzamelingsacties: collectebussen in winkels, 
Koninginnedagverkoop, en via vrijwilligers  
(verjaardagen, trouwerijen, vriendenclubs)  12.334 5.802 
         
   14.454 12.530 
         
 
De geldelijke bijdragen hebben ons in staat gesteld om ter plekke 
mankracht en materialen aan te schaffen, waarmee we niet alleen de 
projecten zelf, maar ook de lokale economie hebben ondersteund. 
 
Giften – in natura 
 
Veel bedrijven, instellingen en particulieren hebben ons gesteund door het 
schenken van diensten, goederen en materialen. Wij hechten er waarde aan 
dit expliciet in het jaarverslag te vermelden. Door al deze gulle giften was 
het voor ons mogelijk om de projecten te realiseren tot een niveau wat wij 
voor ogen hadden. 
 
Bijdragen van vrijwilligers 
 
Alle vrijwilligers die meegegaan zijn naar de projecten in Doboj, Bosnië-
Herzegovina, hebben een bijdrage gegeven voor de reis- en verblijfkosten. 
Het bedrag wat overbleef na aftrek van alle kosten, hebben de vrijwilligers 
geschonken aan de stichting. 
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 2008 2007 
         

   € € 
LASTEN 
 
Kosten Huis Bozidar & familie 
 
Kosten lokale aannemer    5.750 - 
Overige kosten t.b.v. huis Bozidar   885 - 
         
   6.635 - 
         
 
Kosten ziekenhuisproject in Doboj 
 
Inkoop materialen ter plaatse   - 3.786 
Inhuur van mankrachten ter plaatse   - 873 
Overige kosten (transportpapieren, telefoonkosten, etc) - 1.582 
         
   - 6.241 
         
 
Kosten drukkerij DMP Doboj  
 
Drukpersen en onderdelen   5.206 - 
Busje t.b.v. transport en vervoer   298 - 
Overige kosten drukkerij   365 - 
         
   5.869 - 
         
 
Kosten kindertehuis Prijatelska 
 
Kosten net voor trampoline   120 - 
Aanschaf schoenen, pyama’s en speelgoed  159 216 
         
   279 216 
         
 
Bijdragen aan andere projecten 
 
Gift aan school in Nepal   - 200 
Gift aan Bosnisch gezin voor aanschaf van een koe  - 10 
         
   - 210 
         
 
Reis- en verblijfkosten vrijwilligers 
 
Reiskosten (benzine, tol, vignetten)   1.656 2.762 
Overnachtingskosten tijdens reis, en ter plaatse  575 1.308 
Kosten eten en drinken   869 1.703 
Reisverzekering   199 372 
         
   3.299 6.145 
         
 
In 2007 was de groep vrijwilligers aanzienlijk groter dan in 2008. 
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 2008 2007 
         

   € € 
Algemene kosten 
 
Automatiseringskosten   310 - 
Oprichtingskosten   - 311 
Kosten organiseren vrijwilligersbijeenkomsten  - 127 
Huur marktkraam ten behoeve van  
Koninginnedagverkoop   - 50 
Overige algemene kosten (zoals bijdrage KvK etc)  154 136 
         
   464 624 
         
 
 


