
Update Bootcamp Bosnië April 2022 

 

Het is rustig geweest rond het onderwerp Bootcamp Bosnië. We weten dat Covid-19 hier een 

belangrijke rol op diverse vlakken heeft gehad. Geen activiteiten met de jongeren.  Nu wij 

hopelijk het ergste achter de rug hebben, gaan we weer proberen activiteiten op te zetten. 

Maar eerst willen wij jullie de laatste informatie van onze contactpersonen uit Bosnië niet 

onthouden.  

 

De laatste twee jaren van Covid waren niet zo makkelijk, en in Bosnië komt alles harder aan.  

Wij zelf blijven optimistisch denken, wij doen ons best om onze positieve energie goed te 

gebruiken. Coronajaren waren ook jaren om te kijken hoe je kan improviseren, hoe je lokale 

gasten kan bereiken, en hoe je in de nieuwe situatie kan "overleven".  

 

Nu is er in Bosnië een zeer hoge inflatie, alles is veel duurder geworden en veel jonge mensen 

gaan naar het buitenland om hun geluk te zoeken. Volgens de prognose gaan meer dan 

100.000 mensen Bosnië verlaten.  

In de nacht van 22/23 april heeft ook een aardbeving in Herzegovina plaatsgevonden, 

gelukkig niet heel erg: maar toch met veel materiele schade, en de huizen in de afgelegen 

gebieden zijn niet van al te beste kwaliteit, zoals wij zelf gezien hebben. 

 

Goga & Elmir zijn pas sinds begin april op hun stekje en zijn nu bezig met alle 

voorbereidingen voor het seizoen. De stand van zaken bij de kaasboer hoog in de bergen is 

nog niet bekend, maar ze verwachten door de inflatie van alle bouwmaterialen en andere 

benodigde dingen die veel duurder zijn geworden, dat er nog werk te doen is.  

Afgelopen november zijn er in de streek rond Konjic & Glavaticevo ernstige overstromingen 

geweest. Net buiten het dorp van de basisschool, waar de Bootcampers het speeltoestel 

hebben gerealiseerd, is de rivier zo sterk gestegen dat een forellenrestaurant en de 

bijbehorende kwekerij zijn verwoest. Momenteel is de eigenaar weer begonnen aan de 

wederopbouw. 

 

Graag willen wij in de zomerperiode weer een ronde met pakketten voor de hulpbehoevenden 

laten rondbrengen. Zeker de arme gezinnen hebben door de inflatie erg hoge uitgaven voor 

o.a. levensmiddelen. Basisproducten zoals olie kosten nu nog meer dan in Nederland, iets wat 

een aantal jaren geleden niet denkbaar was.  

Op de website van de kerk staat een aantal recente foto’s uit Bosnië. Deze zullen aangevuld 

worden met nieuwe foto’s bij meer info over de mogelijke projecten voor deze zomer. De reis 

erheen zoals 3 jaar terug voor het laatst is geweest, zal ook deze zomer niet plaatsvinden. De 

voorbereidingen vragen een langere termijn dan een enkele maand, dus zullen wij moeten 

kijken hoe wij vanuit hier onze steun kunnen voortzetten. 

 

Mede namens alle betrokkenen van Bootcamp Bosnië, 

Erwin van Wijk 

Erwinvanwijk64@gmail.com 

 

  

 


