
Verslag over mijn project in Bosnië. 

 

 

 

 

 

Naam: Ramon van Muilekom 

Opleiding: VEVA 

School: Koning Willem 1 College academie Orde en Veiligheid 

 

 

Over de stichting: 

 
 
Als Stichting Out of Area zetten zij zich in voor mensen in gebieden waar dat hard nodig 
is. Daarbij werken zij nauw samen met vrijwilligers uit Nederland, die letterlijk hun handen uit de 
mouwen steken en hun kennis ter beschikking stellen. 
  
Door het aanbieden van educatieve activiteiten en het opknappen van o.a. scholen, jeugdcentra, 
kinderdagverblijven, ziekenhuizen en instellingen voor mensen met een beperking verbeteren zij  
de leefbaarheid in die gebieden.  

 
Dat doen de vrijwilligers niet alleen tijdens de uitvoering van het project, maar ook tijdens de 
voorbereiding in Nederland. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Ik samen met kinderen 

van de school. 

 



Wat ik daar ben gaan doen: 

 

Ik ben zaterdag 25 mei met een grotere groep leerlingen van het  Koning Willem 1 College,  

maar van verschillende opleidingen afgereisd naar Bosnië.  

Bij aankomst zijn we met de bus naar een hotel in de buurt van Doboj gereden en onderweg waren we alvast gestopt 

bij de school om een kijkje te nemen wat er allemaal gedaan moest worden. Die avond hebben we een plan van 

aanpak gemaakt.  

Het was zondagochtend toen we voor het eerst naar de school reden om daar het echte werk te verrichten, er moesten 

in totaal 4 lokalen opgeknapt worden. We begonnen met het schuren van de muren, zodat deze gewit konden 

worden. Dit kon dezelfde dag al gedaan worden. Toen we in de middag gingen lunchen, had de school dit super lief 

voor ons geregeld met het kleine beetje wat ze hebben, hadden ze toch voor ons een broodje gehaald en dit werd erg 

gewaardeerd door ons. Rond 16.00 uur reden we terug naar het hotel om daar een rustige avond te hebben. 

Maandag was de eerste dag dat we ook de leerlingen zagen en ontmoeten. Ook  met de kinderen hebben we 

activiteiten gedaan. Een helft van onze groep was met de kinderen in de sporthal en de andere helft was hard aan het 

werk in de school zelf, ik hoorde bij de helft die in de school aan het werk was.  

Die dag hebben we het onderste gedeelte van de muur met een mooie kleur verf geverfd en wat figuurtjes op de 

muur gemaakt, het lokaal was al bijna af. Ook die dag werd de lunch voor ons geregeld door de school. Rond 

dezelfde tijd (16.00 uur) gingen wij die dag weer terug naar het hotel. 

Dinsdag hadden we een rustig toeristisch dagje voor de boeg. We werden vroeg wakker gemaakt om de bus in te 

stappen en 3 uur lang onderweg te zijn naar Sarajevo, een van de grotere steden van Bosnië. Hier hebben we eerst 

een mooie rondleiding gehad met uitleg over de oorlog die zich daar heeft afgespeeld, die oorlog is de reden dat we 

daar zijn. Ook kregen we wat vrije tijd om daar in de stad rond te lopen. Ik ben er van geschrokken hoe minimaal de 

mensen daar leven, ook in zo’n grote stad. 

Woensdag was onze laatste klusdag, de laatste puntjes werden op de i gezet en er stond ons een feestelijke afsluiting 

te wachten. De docenten van de school hadden voor ons die middag allemaal verschillende dingen gekookt en 

gebakken, wat super lief was en ook nog is super lekker. De kinderen kregen de school van binnen te zien en 

sommigen (ook ouders) barstten in tranen uit, zo gelukkig dat ze waren. Het gevoel dat je op zo’n moment hebt is 

niet te beschrijven, je ziet gewoon wat het resultaat is en de reactie van de mensen is onbeschrijfelijk. Kinderen 

wilde met iedereen op de foto en vroegen zelfs om handtekeningen, hier stonden wij echt van te kijken.  

Donderdag was de dag dat we de terugreis naar Nederland op het programma hadden staan. Vroeg ons bed uit en 

snel de bus in naar het vliegveld. Hier hebben we nog een tijdje moeten wachten, maar we gingen met een voldaan 

gevoel terug. 

Voor deze mooie ervaring wil ik in het speciaal mijn sponsoren SMT bouw en vastgoed en Stukadoorsbedrijf 

Timmers hartelijk bedanken voor het sponsorgeld zodat het mogelijk was om deze reis te maken. Een ervaring die ik 

nooit meer zal vergeten.  

 

 

 



 

Foto’s van de reis. 

 

Foto’s van het lokaal  

voor het opknappen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto’s van het lokaal 

Na het opknappen. 

 

 

 

 

 

 

Foto’s met de 

Kinderen. 

 


