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Veteranen, vrijwilligers, vrienden en donateurs
Het is een tijdje stil geweest aan het front van Veteranen Actief.
Dit betekent niet dat we stilgezeten hebben, maar de activiteiten
stonden in 2017 op een laag pitje. In 2018 brengen we daar weer
verandering in. Onze secretaris Rob legt uit:
“Na een turbulente periode vanaf september 2016 tot en met mei 2017
waarbij mijn kinderen, familie en ikzelf afscheid heb moeten nemen van
Louisa, begin ik er langzamerhand weer bovenop te kruipen. Dagelijks
gepaard met 3 stappen vooruit en 2 stappen achteruit, komt er weer
wat structuur in.
Zo langzamerhand kruipt ook bij Jeroen, die mij in de afgelopen periode
alle rust en tijd heeft gegund, weer het gevoel omhoog weer een project
te gaan doen.”

Missie volbracht!
2007 Perin Han
2008 Vukotici
2009 Doboj
2009 Kolici
2010 Celikovina
2010 Mosevac
2011 Mecedivici
2011 Viniste
2012 Katici
2012 Novi Travnik
2013 Bukve
2014 Karaula
2015 Biljevina
2016 Putis
2017 Sarajevo
2018 ?

Inmiddels hebben wij contact gezocht met Mediha van het REZ in Bosnië, met20
de vraag
of er een school beschikbaar is. Het aanbod is magertjes. Concreet kregen we 1 project
aangeboden. Een school die wij samen reeds eerder bezocht hadden en waar we een
goed gevoel bij hadden, maar die gezien de infrastructuur en allerlei andere zaken "te
omvangrijk" was.
Nu wil het geval dat de Municipal, lees de burgemeester, toezeggingen heeft gedaan om
in een aantal zaken te voorzien, waardoor het er voor ons mogelijk wat rooskleuriger uit
komt te zien.
Halverwege maart gaan we een weekend naar Bosnië en zullen we dit project beoordelen
en inmeten. Inmiddels hebben zich al veel enthousiaste deelnemers gemeld, dus we
hopen dat we hiermee een geschikt project gevonden hebben.
Wij hebben er weer ontzettende zin in!
Jeroen en Rob
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Project Footprint (Sarajevo)
In september 2017 mocht Veteranen Actief
meewerken aan project Footprint: een project
van veteraan Thamara Batenburg, ambassadeur
voor de vrijheid vanuit het Veteraneninstituut.
Voor dit project, dat zich richt op sport en onderwijs,
werden na bemiddeling door Veteranen Actief, in een
park in Sarajevo een aantal fitnesstoestellen geplaatst. Samen met Thamara waren Rob
en Jeroen namens VA aanwezig bij de officiële opening.
Daarnaast hebben we een bezoek gebracht aan de scholengemeenschap "OS Kacuni",
waar we samen met Thamara met directeur Denan Hodzic gesproken hebben over de
onderwijsbehoeften van zijn school, toegespitst op computeronderwijs.
Lees hier het verslag van Thamara, zoals dat gepubliceerd is bij haar werkgever.
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HELP VETERANEN HELPEN
In de inleiding van deze nieuwsbrief hebt u kunnen lezen dat nieuwe vrijwilligers
dringend nodig zijn om de kwaliteit van onze projecten te kunnen waarborgen. Ben je
veteraan en heb je zin om een week de handen uit de mouwen te steken, meld je dan
aan en doe mee aan onze projecten. Ervaar wat het is om de glimlach van de Bosnische
kinderen te ontvangen. Van harte welkom!

Onze projecten komen tot stand door de bijdragen van onze vrijwilligers, vrienden,
donateurs en sponsoren. Uiteraard dank hiervoor namens de veteranen en de kinderen
van de projecten die wij hebben geholpen.
De bijdragen van onze donateurs en sponsoren zijn erg belangrijk en broodnodig
om ons aan het werk te houden en de kinderen blij te maken. Wij willen daarom een
dringend beroep doen op alle veteranen en hun achterban. Enkele veteranen zijn al
voorgegaan en hebben laten zien dat het mogelijk is. Wij willen vragen om eens goed om
u heen te kijken in de eigen omgeving of er wellicht meer mensen (organisaties) zijn die
ons financieel kunnen en willen steunen.
De VA machtiging is onder aan de nieuwsbrief bijgevoegd.
Met gezamenlijke inspanning hopen wij het mogelijk te maken om de projecten te blijven
uitvoeren.
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Machtiging incasso
Ondergetekende:
Naam
Adres
Postcode
Woonplaats
E-mail

:
:
:
:
:

……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………

Verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan:
Stichting Veteranen Actief
Trombonestraat 20
1312 XC Almere

K.v.K. 39.09.61.06
Rabobank 12.70.86.285
IBAN NL36RABO0127086285

Om van zijn/haar bank- of girorekening te incasseren:
Bedrag

:………………………per maand/per jaar

Tenaamstelling rekening
Rekeningnummer
Plaats bank

:………………………………………………………
:………………………………………………………
:………………………………………………………

Ik stel GEEN prijs op ontvangst van de nieuwsbrief.
Handtekening

Datum

……………………………………………

……………………………………………

U kunt de machtiging opsturen naar:
Penningmeester Jeroen Visscher
Stichting Veteranen Actief
Hearewei 15
9035 EG Dronryp
U kunt natuurlijk ook eenmalig een donatie doen op rekeningnummer 12.70.86.285 ten
name van Stichting Veteranen Actief, NL36RABO0127086285 Rabobank Leeuwarden.
Als u (ondergetekende) het niet eens bent met de afschrijving, heeft u 30
kalenderdagen de tijd om uw bank- of girokantoor opdracht te geven het bedrag
terug te boeken.
Stichting Veteranen Actief is door de Nederlandse Belastingdienst aangemerkt als
Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
Uw gift komt daarom in aanmerking als aftrekbaar van de belasting.

Stichting Veteranen Actief – Trombonestraat 20 – 1312 XC Almere – www.veteranen-actief.nl –
KvK 39096106 – Rabobank Leeuwarden NL36RABO012.70.86.285

