
	   	   	  

	  	  	  	  	  	  	  	  

                                                        

Nieuwsbrief  Kroatië najaar 2014 (2)                          

Stichting Vrienden Speciale Kinderhulp 

    	   	   	  
Beste allemaal, 
 
Ons zomerkamp 2014 is nog niet achter de rug of we zijn weer in Kroatië om een nieuwe groep kinderen 
uit te zoeken voor het zomerkamp van 2015.  
Na ons bezoek in april dit jaar en de watersnood ramp die vlak daarna volgde in grote gebieden van 
Kroatië, Servië en Bosnië hadden we al het idee opgevat om kinderen uit deze getroffen gebieden te gaan 
halen. Kinderen die het sowieso al slecht hebben maar door deze ramp nog zwaarder getroffen werden.  
We hadden van te voren ons huiswerk al gedaan en bij diverse mensen nagevraagd welke gebieden en 
vooral getroffen waren, welke dorpen en daar hadden we er een paar van uit gezocht. 
Aan leerkrachten en vooral hoofden van scholen werd gevraagd om contact op te nemen met de 
directeuren van de bewuste scholen die we in gedachten hadden zodat we wat makkelijker binnen konden 
komen. Er waren al gauw twee afspraken gemaakt zowel in Gunja als in Račinovci. De eerste is een grote 
stad en Račinovci is een kleiner dorp.  

 
      Hierboven ziet u de stad Gunja die zwaar getroffen werd in mei. 
 
Nu, vijf maanden na de ramp waren we afgelopen dinsdag opnieuw in het ramp gebied. We schrokken van 
wat we zagen. Er wordt veel gebouwd want vele huizen waren na de watersnood niet meer bewoonbaar. 
De mensen worden opgevangen in containers die voorzien zijn van een toilet, een douche en een airco wat 
in de zomermaanden hard nodig is, maar we gaan nu de winter in en de temperaturen zakken iedere dag. 
Vanavond wordt het hier 4 graden en de komende maanden gaat dat nog meer dalen tot ver onder 0 dus 
jullie kunnen begrijpen dat dit een slechte situatie voor alle mensen is, niet alleen de kinderen. 
 
In beide scholen zijn we heel hartelijk welkom geheten en het is was al heel gauw voor elkaar dat beide 
scholen met elkaar voor 44 kinderen gaan zorgen. Ze weten dat we kinderen willen hebben die het normaal 
al niet al te beste hebben thuis maar die nu door de watersnood nog zwaarder getroffen zijn en dat moest 
geen probleem geven. We zullen geen kinderen krijgen waarvan de vader dokter is of de moeder een 



advocate maar kinderen die het thuis financieel niet goed hebben en voor de watersnood nog een redelijk 
huis hadden met een paar varkens en kippen maar die nu helemaal niets meer hebben. 
Vanwege het feit dat het water zo snel kwam, de mensen niet gewaarschuwd zijn dat er dijken 
doorgestoken zouden worden om grotere steden te redden, waren ze ook niet in staat om bepaalde 
goederen te redden. Ze zijn dan ook bijna alles kwijt. 
Al rijdend door deze streek zagen we hopen afval van kapotte huizen maar ook van wat daar ooit in 
gelegen had. 
 

     
 

Er lagen matrassen, kinderspeelgoed, en hopen afval met stenen. Nog zo ontzettend veel. En nog steeds 
zijn zoveel huizen onbewoonbaar verklaard. 
Mensen hebben een financiële vergoeding gekregen naar gelang hoe hoog het water heeft gestaan in hun 
huis of ze konden het door de regering laten repareren. Degenen die kozen voor het geld hebben dat 
inmiddels gekregen maar dit is bij lange na niet voldoende om alles te laten repareren en vaak bleek later 
dat een huis toch helemaal afgebroken moest worden en dat betekende de nekslag voor een groot aantal 
gezinnen die geen geld meer hadden om hun huis opnieuw op te laten bouwen omdat ze getekend hadden 
voor het bedrag dat hen aangeboden was.  
De mensen die gekozen hebben om het door de overheid op te laten knappen wachten hier nog steeds op 
en dat betekent ook dat men niet in hun huis kan wonen. Er zit veel vocht in de huizen en dat geeft 
schimmels en een ongezonde leefomgeving voor mensen en dieren. 
 

     
 

De scholen in de getroffen dorpen en steden hebben ook zware schade geleden. We schrokken wat we te 
zien kregen. Hieronder een kleine impressie van hoe het er tijdens de watersnood en hoe het er daarna uit 
zag en hoe we het dinsdag aantroffen. 
 

          
 



       
Dit was en is OS Ivan Filipović in Račinovci. 

Hieronder zit u OS Antun i Stjepan Radić in Gunja 

    
 

                
 

       
 

We denken dat we een goede keus hebben gemaakt door kinderen van deze scholen uit te nodigen. De 
afspraken voor april zijn al gemaakt voor de oudergesprekken en de gesprekken met de kinderen. We 

weten dat we dus weer hard moeten gaan werken om het kamp 2015 te gaan realiseren en daarbij hebben 
wij uw steun weer hard nodig. 

 
De laatste paar dagen dat we hier zijn gaan we nog wat andere zaken afhandelen i.v.m. kinderen en hier 

hoort u ook nog van. 
Alvast weer hartelijk dank voor uw support en met vriendelijke groet 
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