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Hallo allemaal! 
 
De zonnigste koninginnedag ooit lazen we op internet! Het is vast een hele feestelijke dag geweest in 
Nederland. Hier regende het zowaar in de ochtend, eindelijk. Er is nog veel meer nodig! 
30 april betekende voor ons het opmaken van de balans. Duidelijk is dat hier in Bosnië geen 
aanknopingspunten zijn om langer te blijven, we komen dan ook in de komende dagen terug naar Nederland. 
Precies een jaar na aankomst weer vertrekken. Niet zoals gepland en gehoopt, maar gelukkig niet 
teneergeslagen of depressief! We hebben in ieder geval een heel waardevol en prachtig jaar gehad. Wat we 
allemaal geleerd hebben zullen we waarschijnlijk pas in Nederland gaan beseffen. 
 
Terug in Nederland zullen we ons verder gaan richten op de toekomst en de wegen die open liggen. We 
zouden heel graag bij deze regio betrokken blijven, direct of indirect. Daar zijn op allerlei manieren 
mogelijkheden voor en daar komt vast iets uit. 
 
De laatste dagen van april zijn we aan de Kroatische kust geweest, in de buurt van Rijeka / Istrië.  Prachtig 
gebied, veel nieuwe en goede wegen (verademing!). Brigitta heeft een conferentie van Hope for Europe 
bezocht samen met een goede Bosnische vriendin (conferentie met als thema lederschap, alleen voor 
vrouwen, zie www.hfe.org) en Ron heeft samen met een Engelse vriend die in Tuzla woont en werkt Istrië 
bekeken. Pula met het amfitheater is indrukwekkend! Erg prettig om in dit gebied te zijn voor de 
toeristenstroom! 

 
 
1 Mei, dag van de arbeid. In deze landen traditioneel de dag van het jaar. Massaal naar buiten, op zoek 
naar een stukje natuur, bij voorkeur bij het water, de barbecue mee, veel vlees, vaak ook veel zelfgestookte 
rakija en relaxen maar. Bij voorkeur met harde muziek uit de meegebrachte stereo-installatie! Genieten van 
de rust van de natuur en helemaal bijkomen zullen we maar zeggen! Interessant om dit eens mee te maken 
(na de cultuurshock van het eerste halfuur…).  
Traditioneel hoort er in de ochtend een lam aan het spit geroosterd te worden die je vervolgens met veel 
vrienden en familie gedurende de dag opeet. We zagen op de Kroatische televisie een komisch programma 
dat met name Bosniers portretteerde. In 1 item zag je twee Bosniers die opgepakt waren in Stockholm omdat 
ze in het stadspark een schaap aan het roosteren waren! Ze moesten verplicht een heropvoedingscursus 
volgen van de Zweedse autoriteiten met nadruk op dierenwelzijn! 
In een ander item werd de auto van het jaar opgehemeld: de Golf 2, die is zo veelzijdig! Er kunnen zeker 2 
schapen mee vervoerd worden en loszittende onderdelen kunnen met plakband weer vastgemaakt worden. 
Geweldig toch!  En de veiligheid was ook geen probleem: gewoon bij het inrijden van het Servische deel van 
het land je Moslim gebedsketting aan de binnenspiegel vervangen door een Orthodox kruis! Wat wil je nog 
meer…. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Tot zover deze laatste nieuwsbrief uit Špionica, Bosnië 

 
Hartelijke groet en wellicht tot ziens in NL!    Ron en Brigitta  

brigitta@broninfo.nl   
www.broninfo.nl 

  

   

 
Bordje in een Bosnisch natuurgebied: 
  Gedraag u in de natuur als een  
   geciviliseerd en verantwoordelijk mens 


