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‘het visoen wacht tot zijn tijd gekomen is, 
het getuigt ervan het liegt niet. 
ook al is het nog niet vervuld, 
wacht maar het komt zeker, 

het zal niet uitblijven’ (uit Habakuk 2:3) 

 
Hallo allemaal! 
 
Gezocht: bedrijf om te leiden…  
We zijn bezig met de laatste afwikkelingen van Plantarium. Het is gelukkig geen voltijd bezigheid, hoewel iets 
afsluiten en afbouwen zeker zoveel energie kost als iets opbouwen! We zijn er met heel veel energie erin 
gestapt en dan kost het tijd om weer los te laten. We zijn nu alleen nog bij het bedrijf betrokken namens één 
van de aandeelhouders en hebben niet meer de dagelijks leiding. We geven de achterblijvers uiteraard nog 
wel tips en adviezen. Het is niet fijn om te zien dat dit meestal niet wordt opgevolgd en dat verschillende 
zaken zienderogen achteruitgaan.  
We kijken actief om ons heen naar andere mogelijkheden in de Balkan regio. We hebben een A4 in het 
engels opgesteld om breeduit te verspreiden, deze is als bijlage toegevoegd. Mocht je zelf over contacten 
beschikken of ons kunnen informeren over anderen die daarover beschikken, laat het weten. E.e.a. werkt toch 
het beste via persoonlijke contacten. Inmiddels hebben we de nodige ervaring met ‘viavia’ contacten, waar 
zomaar ineens een goede klik tussen kan zitten: ‘een gelukje, zit in een klein hoekje’ .  
Koninginnedag, dat lijkt ons wel een vrolijke dag, zullen we beslissen of er voldoende aanknopingspunten 
zien om hier langer te blijven, zo niet dan gaan we terug naar Nederland. Om eerlijk te zijn, we staan nog niet 
direct te juichen bij het idee om naar Nederland terug te gaan. Voor ons gevoel zijn we hier net begonnen, we 
vinden onze weg, we hebben hier ook zo onze vrienden en de taal gaat nu ook lekker. Maar om hier niets om 
handen te hebben, dan houdt het ook snel op. We willen hier blijven, mits we iets zinvols kunnen doen. Dus 
weet je iets of iemand, aarzel alsjeblieft niet om ons te informeren.  Elk aanknopingspunt is er eentje.  
 

     
Voorjaar ‘in het wild’ in Slovenië, waar we begin maart een paar dagen met vrienden waren 
 
Onze visie en missie blijven overeind 
Nu ons ‘avontuur’ op dit moment naar een einde lijkt te lopen, denken we ook weer terug aan hoe en waarom 
we hieraan begonnen zijn. Gek genoeg, zijn we in de tijd dat we hier in Bosnië zijn vooral bevestigd dat onze 
visie een goede visie is, die aansluit bij de werkelijkheid hier ter plekke. Zeker, de visie is ambitieus en 
‘gewaagd’, maar juist door het werken hier aan het bedrijf Plantarium en ook door vele contacten buiten het 
werk om, hebben we een goed beeld gekregen van de behoeften die hier zijn. Onze visie (zoals te zien op 
onze website) sluit daar goed bij aan. Over onze visie hebben we geen enkele twijfel, of er nogmaals een 
concrete kans komt om hier daadwerkelijk verder aan te werken, dat zal de tijd ons en jullie leren. 
 
Zoals jullie weten, hechten wij grote waarde aan wat de Bijbel ons te vertellen heeft en er zijn twee teksten 
waar we regelmatig aan denken in deze tijd. Ook als we soms eventjes het gevoel hebben dat we op een 
doodlopende weg beland zijn. Want we zien immers nog niet voor ons hoe het verder zal gaan. 

 
 
 
 
 
 
 

Dromen we er niet allemaal van, hoe uiteenlopend onze omstandigheden ook zijn, dat er een weg doorheen gaat? 
We werken eraan wat we kunnen en wachten af… We zullen zien! 
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Blijf niet staan bij wat eertijds is gebeurd, 
laat het verleden nu rusten. 

Zie, ik ga iets nieuws verrichten, 
nu ontkiemt het – heb je het nog niet gemerkt? 

(Uit Jesaja 43:18-19a) 


