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Hallo allemaal! 
 
We zijn nu een week terug in Nederland, een week waarin het watertekort van de natuur behoorlijk aangevuld 
is! We horen en voelen ook weer de aanwezige wind. Dat valt extra op, want in Bosnië waaide het bijna niet! . 
 
 
Afscheid  
Het afscheid van Bosnië was uiteraard gemengd. Afscheid nemen van het bedrijf was geen groot probleem. 
De overduidelijke keuze van de aandeelhouders om niet verder te investeren maakte het voor ons niet zwaar 
om het geheel los te laten. We hebben dat gelukkig wel stapsgewijs kunnen doen. 
 

    
sommige vrienden kunnen op verzoek heel droevig kijken! 
 
Natuurlijk zijn er diverse contacten die erg waardevol waren en die we nu los moeten laten. Gelukkig zijn er 
veel communicatiemiddelen en is Bosnië niet ver waardoor we op andere wijze toch contact kunnen 
onderhouden. We zullen uiteraard gaan kijken hoe we verder kunnen werken aan onze betrokkenheid bij de 
Balkan vanuit Nederland.  
 
 
Een reisimpressie van de terugreis door Oostenrijke alpen 

       
 

       
opwarmertje voor de eigen zomervakantie? 
 
 
Huis         
We zijn momenteel te gast bij vrienden in Bennekom, een geweldige 
plek om te ‘acclimatiseren’. Ons huis is nog verhuurd tot 10 augustus 
en we zoeken dus huisvesting voor de tussenperiode.  

 
Als iemand een idee heeft laat het ons weten!  

 
Onze spullen (wat basis huisraad en inboedel) zijn ondertussen ook  
uit Bosnië hier aangekomen. Prachtig om te zien hoe creatief 
grenspersoneel is in het maken van totaal niet belangrijke problemen 
die ineens heel belangrijk zijn! 
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Telefoon 
Onze mail adressen en website blijven gewoon bestaan. 
 
We zijn telefonisch bereikbaar op: 

06-36 22 66 37 (Ron)  
06-40 999 730 (Brigitta)  

 
Reageer! 
Dit is de laatste BRON mailing die we voorlopig zullen versturen. Bij uitstek de gelegenheid om kort te 
reageren wat u ervan vond! 

 
Hartelijke groet!           
Ron en Brigitta  
brigitta@broninfo.nl   
bekijk regelmatig www.broninfo.nl  voor onze meest recente woonadressen en telefoonnummers!!! 


