
Nieuws van Bootcamp 

Het is al weer enige tijd geleden dat er een bericht in Erbij heeft gestaan over Bootcamp. Zoals vorig 
jaar is besloten om niet naar Bosnië te gaan, was het voor dit jaar ook al vroeg duidelijk, dat er niet in 
een glazen bol gekeken kon worden. Bootcamp 2021 gaat in de boeken als een jaar met eigenlijk 
geen activiteiten, uitgezonderd de geschreven stukken voor dit blad. Zoals voor ons, heeft Covid ook 
in Bosnië veel impakt gehad. Ook daar worden de teugels een beetje losgelaten en keren ze hopelijk 
terug naar meer normale normen. Op dit moment worden daar langzamerhand de contacten ook 
weer opgepakt, en kan er weer gewerkt worden aan de projecten die nog niet helemaal af zijn. Op de 
planning hiervoor staat nog het afmaken van de badkamer bij Raza, de vrouw uit Sopot. Nadat wij 
binnenkort foto’s hebben ontvangen van de stand van zaken, zullen we met elkaar overleggen voor 
het vervolg. Het zelfde geldt voor Adem, de man waar materialen zijn geleverd voor het maken van 
zijn kaasmakerij, hoog in de bergen achter Glavaticevo, de plek waar wij eerder het speeltoestel 
hebben gebouwd en opgeknapt. Ook hier zullen we via Goga & Elmir, onze vrienden en 
contactpersonen in Bosnië, foto’s ontvangen hoe de huidige stand van zaken is. Hopelijk hebben wij 
hier meer info over in de volgende uitgave van Erbij. 
Voor zover onze huidige info, heeft u vragen, stel ze gerust. Via bootcampbosnie@gmail.com of 06-
23622954 (Erwin). Uiteraard kunt U ons ook financieel steunen, zodat, zonder dat de jongeren acties 
kunnen houden, wij toch de mensen rond Baracko Jezero / Konjic, weer op weg helpen naar een 
beter bestaan . Dit kan op bankrekening NL 49 RABO 0357800745 o.v.v. steun Bootcamp Bosnië. 
 
Ook namens de jongeren en begeleiders Bootcamp Bosnië 
Erwin van Wijk  
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