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Voorwoord 
In 2017 bestond onze stichting 10 jaar! Dat hebben we groots gevierd met onze instructeurs, 
partners en sponsoren. Tijdens dat jubileumfeest hebben we een brandweerwagen 
geschonken aan onze gasten uit Guatemala.   
 
In 2017 heeft onze stichting twee missies uitgevoerd. Ook het nieuwe project in Paraguay is 
van start gegaan met een verkenningsmissie. We zijn genoodzaakt  onze steun aan de 
Filipijnen voortijdig te stoppen. In het volgende hoofdstukken worden de missies inhoudelijk 
verder toegelicht.  
 
We zijn daarnaast erg blij dat ook afgelopen jaar ‘Verbinden en Versterken’ verder is 
uitgerold. In dat plan wordt beschreven met welke partners en op welke wijze de stichting 
samenwerkt. De Veiligheidsregio MWB, H2K brandweertrainingen, Fireware en Holmatro 
waren in 2017 onze belangrijkste partners. Holmatro heeft besloten om onze stichting voor 
de komende vijf jaar substantieel te ondersteunen. Dit doet Holmatro zowel in financiële als 
materiele zin. Verder heeft de stichting met Falck een oriënterend gesprek gevoerd om te 
kijken in hoeverre we elkaar kunnen helpen.  
 
Met de instructeurs is zijn de eerste één op één gesprekken gehouden en dit zal in 2018 een 
vervolg krijgen. De gesprekken komen voort uit een advies van de Kleine Consultant dat in 
2016 een onderzoek heeft gedaan. Verder zijn we doorgegaan met de 
instructeursbijeenkomsten.  
 
Tot wederzijds genoegen hebben we onze steun aan de brandweren in Kirgizië 
overgedragen aan Firefighters United NL KGZ van twee voormalige BzG instructeurs. Zij 
blijven actief in Kirgizië in de ondersteuning van de brandweren. Onze stichting zal bezien in 
hoeverre we in Kirgizië kunnen samenwerken met The World Food Program, maar onze 
directe steun aan de brandweren is gestopt. In drie jaar zal de ontvlechting van de BzG en 
de Firefighters United NL KGZ plaats vinden. 
 
Verder is er een start gemaakt met de ontwikkeling van een documentaire over de stichting. 
Het draaien zal pas plaats vinden in 2018.  
 
Tot slot, hebben we Jan Otten als nieuw bestuurslid welkom geheten. Jan is innovator in 
veiligheid en woont in Tilburg. Hij vervangt Jan Meertens, die 10 jaar als bestuurslid heeft 
gefungeerd. We zijn Jan heel dankbaar voor zijn inzet in de afgelopen jaren en zijn 
gewaardeerde bijdrage. Zonder Jan was BzG niet geworden tot was ze nu is. Jan zal 
overigens aanblijven als bijzonder lid en bijeenkomsten met instructeurs bijwonen.  
 
Terugkijkend op 2017, zijn we blij over de tomeloze inzet van onze instructeurs en de 
resultaten die we samen bereikt hebben.  
 
De directie 
Alfred, Clemens en Thorsten 
 
 



 
Projecten en project verkenningen 2017 

 
Kirgizië 
Twee instructeurs zijn in Kirgizië geweest. De missie had ten doel om een warme overdracht 
voor te bereiden zodat we in een paar jaar onze activiteiten in Kirgizië kunnen afbouwen. 
Zoals reeds aangegeven hebben we na 9 jaar onze actieve steun aan de brandweer in 
Kirgizië overgedragen aan de Firefighters United NL KGZ. Dit is een organisatie die is 
opgericht door twee voormalige BzG instructeurs. Zij zullen zich volledig gaan richten op 
Kirgizië en we wensen hen heel veel succes! In drie jaar zullen we ontvlechten en zijn blij 
wat beide voormalige instructeurs voor de BzG hebben betekend in de afgelopen jaren. 
Tijdens de missie in 2017 is contact opgedaan met de World Food Program van de UN. De 
mogelijkheden om als stichting samen te werken met de WFP zullen worden onderzocht in 
2018. 
 
Benin 
Een missie naar Benin zat er dit jaar helaas niet in. Het versturen van de container heeft 
dusdanig veel vertraging opgelopen dat het niet meer zinvol was om in 2017 nog te gaan. In 
2018 zal deze missie plaats vinden. De ontwikkelingen in Benin verlopen gestaag. Er zijn 
twee instructeurs bezig met de voorbereidingen en zullen beide voor het eerst naar Benin 
afreizen in 2018.  
 
Guatemala 
In 2017 hebben we in het kader van het 10-jarige bestaan van onze stichting een 
brandweerwagen geschonken. Het transport van de wagen en de middelen die daarvoor 
nodig waren had prioriteit in 2017. Het ontvangende korps in Puerto Barrios heeft zelf zorg 
gedragen om de hoge transportkosten deels te betalen. Een groep van vijf mensen vormt in 
Guatemala een soortgelijk organisatie als de Brandweer zonder Grenzen. Deze groep gaat 
de regie voeren over de acht steden die we inmiddels ondersteunen. In 2017 is na de 
aankomst van de brandweerwagen de reis voorbereid die in 2018 zal plaatvinden.   
 
Filippijnen 
Door het uitblijven van een reactie vanuit uit de Filipijnen zijn we genoodzaakt geweest om 
voortijdig onze steun aan de NFTI (National Fire Training Institute) te stoppen. We betreuren 
dit, de ontstane situatie gaf ons onvoldoende vertrouwen in de toekomst.  
 
Paraguay 
In november zijn Clemens en Peer afgereisd naar Guatemala en zij hebben intensief 
verkend of een project in Paraguay kans van slagen heeft. In een uitvoerig rapport is 
uitgewerkt wat voor welke steden de behoeftes zijn en wat we daarin het beste kunnen doen 
om ze te helpen. Op basis van het rapport is door de directie besloten om van start te gaan 
met project voor ten minste drie jaar in Paraguay. Daarbij wordt ondersteuning geboden aan 
de hoofdstad Asuncion, en de steden Ciudad del Este en Ciudad Cdte Franco. 
 
Laos 
Eén van onze instructeurs heeft kennis gemaakt met Sebastian Feret die de hulporganisatie 
Vientianne Rescue heeft opgericht in Laos. Dit jaar heeft de directie gesproken met 
Sebastian en heeft goede hoop dat we een project kunnen starten na een 
verkenningsmissie. Deze verkenningsmissie staat gepland voor 2018. Er zijn inmiddels twee 
instructeurs gekozen om dit te onderzoeken.  


