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Voorwoord van de directie
In januari zijn twee nieuwe bestuursleden aangetreden. Peter Bos wordt voorzitter en vervangt
Paul Verlaan en Johan Heijnen wordt vervangen door Huib Fransen. Paul en Johan hadden beide
een tweede termijn van 3 jaar volbracht en daarvoor zijn we ze zeer erkentelijk.
Ook de secretaris van de stichting, Judy Bergwerff is vervangen. Een goede vervanger hebben we
gevonden in Lonneke van Heeswijk.
We zijn heel blij met de nieuwe bestuursleden en zien de toekomst met vertrouwen tegemoet.
Voor Jan Meertens wordt op dit moment gezocht naar een passende vervanger, want ook zijn
tweede termijn van 3 jaar zit erop.
Het “nieuwe” bestuur heeft onder leiding van Huib Fransen een strategie bijeenkomst gehouden.
Met name om te zien hoe de nieuwe bestuursleden hun rol en de toekomst van de stichting zien.
Dit heeft veel inzicht opgeleverd.
Dit jaar is een brandweerman met paard en wagen door Nederland getrokken om aandacht te
vragen voor de BzG. Dit heeft behalve enkele donaties vooral veel exposure opgeleverd. Ook
omdat er maandelijks in Brand en Brandweer over werd geschreven.
Op het einde van het jaar is er een ondernemersbijeenkomst gehouden om geld in te zamelen voor
de BzG. Dit is gedaan door lezing te laten geven door Thorsten en onze nieuw voorzitter trapte de
bijeenkomst af.
Verder heeft Jan Meertens voor onze instructeurs een cultural awarness lezing gehouden om onze
mensen voor te bereiden op hun missies.
De directie
Alfred, Clemens en Thorsten

Missies 2014
Kirgizië
In oktober zijn twee instructeurs naar Kirgizië geweest. Het waren andere instructeurs dan die
eerder zijn geweest en zij hebben gekeken naar hoe het ervoor staat met de voortgang. Ze hebben
een goed indruk van ons project gekregen. Inhoudelijk gezien maken de brandweren van Kant en
Bishkek goede stappen. Ook de uitrol van het materiaal gaat goed. Er is ingestoken om ook
landelijke mensen te betrekken bij het project en het netwerk is uitgebreid.
Benin
In maart zijn twee instructeurs naar Kandi, Benin afgereisd om de eerste trainingsmissie te doen
met de nieuwe brandweer. Al met al een geslaagde missie geworden met veel aandacht voor het
gebruik van het gedoneerde redgereedschap. De brandweer van Kandi begint vorm te krijgen en
met de nieuwe kazerne gaat het de goeie kant op.
Guatemala
Twee instructeurs zijn in april naar Guatemala afgereisd om wederom een training te geven. Biuj
de training stond gevaarlijke stoffen centraal en er is getraind bij grotere bedrijven in de buurt van
Puerto Barrios. De instructeurs zijn zeer tevreden over de wijze waarop de brandweer van Puerto
Barrios traint en hun rol oppakken van centraal korps van waaruit andere kleinere korpsen
worden opgeleid. Dit zullen we in de toekomst gaan uitbreiden.
Oekraïne
De BzG heeft Piet Spijkers van de stichting Humanitaire hulp voor kinderen in Oekraïne geholpen
met een donatie van een bus, die dienst gaat doen als ambulance in Lviv, Oekraïne. Eerder
ondersteunde de BzG Piets stichting door een training te verzorgen in het ziekenhuis dat Piet
ondersteunt.
Overige project activiteiten
Samenwerking met Stichting Kotel in Hongarije
Ook dit jaar hebben we het restant van onze gedoneerde spullen waarvoor we geen nuttige
bestendig hadden in onze bestaande projecten, gedoneerd aan de stichting Kotel in Hongarije. Zij
ondersteunen de Kotel regio met trainingen en verspreiden de spullen ion de regio.

