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nederland
Watersnood kost Bosnië
en Servië miljarden
De recente overstromingen in Bosnië en Servië hebben ﬂinke impact
op de economie van de Balkanlanden. Voor Bosnië kan de schade
oplopen tot 1,3 miljard euro, dat is
10 procent van het bruto nationaal
product. Dat heeft de EBRD, de
ontwikkelingsbank voor Oost- en
Centraal-Europa, berekend.
De Servische regering is mogelijk
1,5 tot 2 miljard euro kwijt aan het
herstellen van de schade, zo’n
7 procent van het bnp. Het Internationaal Monetair Fonds (IMF)
heeft gisteren al toegezegd Bosnië
ﬁnancieel te ondersteunen. Het
verhoogt de beloofde lening van
95 miljoen euro naar 190 miljoen.
Meer dan 65 mensen kwamen
deze maand om het leven nadat
Bosnië, Servië en Kroatië werden
getroffen door zeer heftige regenval. Rivieren traden buiten hun oevers en in Bosnië veroorzaakten
modderstromen schade aan huizen en wegen.
De landbouw is het hardst getroffen. Een groot probleem, met name in Bosnië waar deze sector
6 procent van de economie bedraagt. De economische groei
voor Servië en Bosnië is naar beneden bijgesteld naar 1 en 1,8 procent. De Servische premier Aleksandar Vucic zei deze week in het
parlement dat hij hoopt binnenkort een donorconferentie te kunnen organiseren voor de regio.

voor Bosnië
nog minstens tien vrachtwagens nodig.’

Met vredesfakkel een
rondje om de school
Peace Run doet Nederland aan op reis langs 49 Europese landen
Maaike Veldman
Een team van hardlopers, één fakkel en één boodschap: vrede. De
achttiende editie van ’s werelds
langste estafetteloop voor de vrede,
de Peace Run, komt dinsdag naar
Nederland.
Een 15-koppig Europees team zal
vier dagen met de vredesfakkel
door Nederland lopen. De estafette,
ofﬁcieel Sri Chinmoy OnenessHome Peace Run, begon in februari
in Portugal en eindigt in oktober in
Servië.
“De loop is ooit begonnen als afstand overbruggen met een vredesvuur”, vertelt coördinator van de
Peace Run in Nederland, Abhinabha
Tangerman. “Dat doen we nu nog
steeds, maar met ontmoetingen onderweg. We geven veel presentaties, bijvoorbeeld op basisscholen.
Daar delen we de onze waarden
met de kinderen: vrede, vriendschap en begrip. We spelen bijvoorbeeld een talenspel met ze, waarbij
de lopers zich voorstellen in hun
moedertaal. De kinderen mogen
dan raden waar de lopers vandaan
komen. Ze mogen de fakkel vasthouden en dan rennen we samen
een rondje om het schoolplein.”
Volgens Tangerman maakt de ervaring vaak een diepe indruk op de
kinderen. “De fakkel alleen al, en
het feit dat een heel team van loadvertentie
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het hoge water.

derdagavond uit woonplaats Roermond en zijn onderweg met een
afgeladen busje hulpgoederen
naar Pridjel. “Mijn geboortedorp,
waar nog veel familie van me
woont”, zegt Becirovic. “De eerste
verdiepingen van 170 huizen zijn
daar onder water gelopen. Ik heb
een oom die alles is kwijtgeraakt.”
Het zijn dan ook veelal Bosnische Nederlanders die hulpgoederen inzamelen voor hun getroffen
landgenoten, weet Becirovic.
“Mijn vrouw is beheerder van de
site helpbosnië.nl. Er is grote be-
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hoefte aan poetsmiddelen om huizen te desinfecteren. De inhoud
van riolen is de huizen binnengestroomd.”
“De situatie in Bosnië is echt verschrikkelijk,” zegt Branko Leko.
De secretaris-generaal van het Rode Kruis geeft de drie vrachtwagenchauffeurs een persoonlijke
escorte in Sarajevo. “Sommige depots van het Rode Kruis zijn zelf
getroffen door hoogwater.”
De hulpgoederen op de juiste
plaats krijgen, is ook een probleem. Grote vrachtwagens kunnen het rampgebied slecht bereiken. Met kleine bussen en ruim
veertig boten worden de hulpgoederen in het rampgebied verspreid. Op sommige plekken in
Noord-Bosnië stijgt het water nog
steeds, stelt Leko. “Ik hoop dat ze
snel met een tweede vracht matrassen komen,” zegt Leko. Blanken lacht. Eerst de lange weg terug van drie dagen.

‘We delen onze
waarden met de
kinderen: begrip,
vrede, vriendschap’
pers uit alle landen voor ze staat.
En natuurlijk de boodschap die we
willen overbrengen: iedereen is belangrijk, en iedereen kan iets bijdragen.”
Hoewel de naam het misschien
doet vermoeden, heeft Tangerman

niet de illusie dat ze vrede komen
brengen. “Er is niet van de een op
andere dag een vreedzame wereld.
Maar het is wel weer een klein
zaadje, iets wat inspiratie kan brengen. Elke editie bereiken we naar
schatting een miljoen mensen. Van
al die mensen zitten er vast een
paar tussen die denken: ‘Ik ga er
wat mee doen’. Geleidelijk aan
draagt dat misschien bij aan een
betere wereld.”
De estafette wordt gelopen door
vrijwilligers uit onder andere Guatemala, Brazilië, Australië, Rusland,
Oostenrijk, Duitsland, Tsjechië en
Nederland. In teamverband wordt
er gemiddeld 100 km per dag gerend. Eén hardloper met de fakkel
in de hand, busjes met benodigdheden erachteraan. Na ongeveer tien
kilometer wordt er gewisseld. Zo
wordt er in Europa dit jaar 24.000
kilometer afgelegd met het vredesvuur, dat in 49 Europese landen
wordt doorgegeven.
De loop is in 1987 opgericht in
New York door de Indiase dichter
en vredesﬁlosoof Sri Chinmoy
(1931-2007). Zijn deﬁnitie van vrede
was niet alleen de afwezigheid van
oorlog, maar vooral de aanwezigheid van liefde, harmonie, eenheid
en voldoening. De vredesfakkel
heeft in 27 jaar ruim 500.000 kilometer afgelegd, ongeveer dertien
keer de omtrek van de aarde.

