
Beste lezer / dear reader (english text see below), 
 
In de afgelopen tijd bent u –op een of andere wijze- betrokken geweest bij de visie van Ron 
en Brigitta Methorst om in Bosniё te gaan wonen en werken.  Om op economische basis 
activiteiten te ontplooien in Bosnië, hebben we breed en intensief gezocht in Nederland en in 
Bosnië: van pluimvee naar aardbeien, kleinfruit en sierteelt. In dit hele proces hebben we ook 
u ontmoet.  
We zijn blij u te kunnen berichten dat onze zoektocht uiteindelijk concreet resultaat 
heeft opgeleverd.  We zullen per 1 mei 2006 in Bosnië wonen en nemen beide de 
bedrijfsleiding op ons van het Bosnische sierteeltbedrijf Plantarium d.o.o. (zie: 
www.plantarium.ba). Het bedrijf kent een drietal hoofdactiviteiten: weefselkweek in 
laboratorium, zaadteelt van vaste planten en verkoop van buitenplanten en struiken, waar 
mogelijk in combinatie met ontwerp. Het bedrijf ligt in Spionica, boven Tuzla, in het noord-
oosten van Bosnië.  Plantarium onderhoudt veelvuldig contact met Nederlandse partners.  
 

Via dit bericht willen we u bedanken voor uw betrokkenheid 
en ondersteuning in ons zoekproces. 

 
Mocht u in de (nabije) toekomst (beroepsmatig) interesse hebben in de sierteeltproduktie en 
handel in Bosniё, dan nodigen we u uit om met ons daar contact over op te nemen. Ons 
netwerk strekt zich inmiddels ook uit tot (agrarische) ontwikkelingsprojecten, 
kerkondersteuning en onderwijs. Graag brengen we u in verbinding met partners in Bosniё. 
We zijn blij dat we middels onze werkzaamheden voor Plantarium mee kunnen bouwen aan 
de verdere ontwikkeling van Bosniё en de uitwisseling tussen Nederland(ers) en Bosniё(rs).  
 
p.s. middels onze persoonlijke nieuwsbrief kunt u betrokken blijven bij onze woon- en 
werksituatie in Bosniё. Stuurt u even -per omgaande- een mailtje terug als u interesse heeft. 
 
 
 
You have been part of the vision of Ron and Brigitta Methorst to start working on an 
economic base in Bosnia.  We have searched far and wide for opportunities to realise this: 
poultry, strawberries, small fruits, ornamental shrubs. In this search process we have also 
encountered you. 
We are happy to announce that we have concrete results now. We will start working for 
the Bosnian company Plantarium d.o.o. beginning of May 2006 as ‘hands-on’ managers 
(www.plantarium.ba).  The company’s main activities are: tissue culture, seed production of 
garden plants, sales of garden plants and shrubs combined with garden design. The 
company is located in Spionica, north of Tuzla, in the north eastern part of Bosnia, close to 
the Croatian border. Plantarium has business contacts both in Bosnia and The Netherlands. 
 

Through this mailing, we would like to thank you very much for your 
interest and support so far. 

 
If –in the (near) future-  you are interested in any of the activities of Plantarium d.o.o., feel 
free to contact us. Our network has developed also into (agricultural) development projects, 
church support and (agricultural) education. We are happy to bring you into contact with 
Bosnian partners. We are excited that through our job at Plantarium we can help develop 
Bosnia’s economy and all sorts of exchange between Bosnia and The Netherlands. 
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