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De prijswinnaar is bekend: Johan Weerkamp uit Ede heeft 
als eerste de juiste oplossing gegeven voor de betekenis 
van: kompjuter (computer), hemendeks (ham and eggs), 
plèj-bek (play back), menadžer (manager). We zijn 
uiteraard persoonlijk de prijs gaan overhandigen: ham 
and eggs en een potje echte Bosnische kastanjehoning. 
Omdat we hier toen toch waren hebben we het 
gecombineerd met bezoeken aan familie en vrienden. 
 
 
 
De tijd hier is ook gebruikt om klanten te bezoeken en 
uiteraard bij te praten over alle ontwikkelingen. Er moeten diverse beslissingen genomen worden in 
de komende weken over de verdere ontwikkeling van het bedrijf. Lange termijn keuzes en 
ontwikkelingen versus korte termijn ontwikkelingen en verplichtingen. 
 
Dit is ook Bosnië 
Het is heel makkelijk om Bosnië te zien als het land waar alles minder is, dat is op het eerste gezicht 
waar en veel ontwikkelingen lopen achter. Tegelijk is daar vaak een logische reden voor. 
Soms kom je wel zaken tegen die echt wel vreemd zijn: de drie maandelijkse keuring voor 
bedrijfsvoertuigen bijvoorbeeld. Dat is niet gek, dan weet ik gelijk of onze bus vertrouwd is. Tot ik 2 
weken na de met vlag en wimpel doorstane keuring (getuige het verkregen stempel) de remmen 
verdacht vond klinken: het remblokje bleek volledig versleten te zijn…. 
 
Later begreep ik dat zelfs de auto meenemen niet nodig is, gewoon met de papieren een stempel 
halen is voldoende. Ik herinner me het televisie item ‘wrak van de weg’ dat in de jaren 80 in 
Nederland op tv wekelijks een auto van de weg plukte die accuut de shredder in ging. Zo’n 
programma heeft hier voldoende potentieel. 
 
De andere kant is dat onze 11,5 jaar oude Golf met 400.000 kilometer in Bosnië ineens weer een stuk 
jonger lijkt dan in Nederland waar al dat enorm glimmende blik dat aan alle kanten om je heen 
zwermt. Het is maar waar je mee vergelijkt…. 

 
 
De planten in het nieuwe veld ontwikkelen zich goed, mede 
dankzij het lange zachte najaar. We hebben nog wel een aantal 
bordjes om het veld gezet zodat de herders weten dat loslopende 
schapenkuddes niet zo gewaardeerd worden. Aangezien het 
kunnen lezen bij herders niet standaard is, is voor een beeldende 
versie gekozen…. 
 
 
 

 
Met hartelijke groet! 
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