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Voorwoord
In 2016 heeft de stichting twee missies in evenzoveel landen uitgevoerd. Daarnaast heeft de
stichting, samen met Holmatro, voorbereidingen getroffen om het project in de Filippijnen met nog
meer materiaal te ondersteunen. Ook het nieuwe project in Paraguay is in de startblokken gezet en
hebben we namens PUM een bezoek gebracht aan Madagaskar.
In het volgende hoofdstuk worden de missies inhoudelijk verder toegelicht. We zijn daarnaast erg
verheugd dat ook dit jaar ‘Verbinden en Versterken’ verder is uitgerold. In dit plan wordt beschreven
met welke partners en op welke wijze de stichting samenwerkt. De Veiligheidsregio MWB, H2K
brandweertrainingen, Fireware en niet te vergeten Holmatro zijn onze belangrijkste partners. In 2016
is daar de firma ‘Blusparaat’ aan toegevoegd en zijn we nog met twee partners in gesprek.
We vergeten overigens ook dit jaar niet onze trouwe ‘vrienden van de stichting’. Sommigen steunen
ons al vanaf het eerste uur. Ook deze vrienden van het eerste uur helpen ons dit jaar weer met
helpen!
Verder heeft de stichting met de ‘Kleine Consultant’ een ‘strategisch’ adviestraject doorlopen om de
stichting meer toekomstbestendig te maken. Met de resultaten hiervan zijn we in 2016 voortvarend
aan de slag gegaan.
Ook met de instructeurs is een intensief traject gestart om informatie en ervaringen met elkaar te
delen. Delen van kennis is het verder versterken van de stichting. Hierdoor worden we nog beter in
staat gesteld om onze diensten te verlenen.
Tot slot, de stichting valt sinds dit jaar onder de Erkenningsregeling CBF (sinds 2016 de vervanger
van het CBF keurmerk). Een extra bevestiging met betrekking tot de wijze waarop de stichting op een
verantwoorde manier fondsen werft, haar geld uitgeeft en hoe transparant de stichting is.
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Missies 2016
Kirgizië
In mei van dit jaar zijn twee instructeurs naar Kirgizië afgereisd. Naast de brandweergroep van Kant
en Bishkek is de groep met cursisten verder uitgebreid met brandweerlieden uit de nabije omgeving.
Er zijn ademlucht trainingen geven en is ‘command the control’ aan de orde geweest. Naast deze
trainingen is ook het onderhouden van de compressor uitgebreid besproken.

Benin
In 2016 is er geen bezoek gebracht aan Benin. Wel zijn er voorbereidingen getroffen door afspraken
te maken met de gemeente Chaam en Benin. Afspraken zoals de gewenste benodigdheden en de
transport (kosten). De stichting Brandweer zonder Grenzen is bezig met het verzamelen van spullen
om een brandweerkazerne in Kandi verder in te richten. Denk hierbij aan bureaus, bedden en overige
inventaris. Daarnaast wordt ook de gewenste hoeveelheid bluskleding verzameld om dit alles in een
container te vervoeren naar Benin. Vervoer zal in 2017 plaats vinden, waarna er ook een missie op
het programma staat.
Om het project goed te begeleiden en tot een succes te leiden is er een Franstalige instructeur aan
getrokken.

Guatemala
In november zijn er twee instructeurs naar Guatemala afgereisd. Het doel van deze trip was
tweeledig. Enerzijds het verder vormgeven van de organisatiestructuur in relatie tot de
samenwerking met de stichting Brandweer zonder Grenzen. Anderzijds het organiseren van een
‘Holmatro event’.
Er zijn met de groep van vijf wijze mannen afspraken gemaakt welke door middel van het tekenen
van een overeenkomst verder zijn bekrachtigd. Een succes! Dit succes is ook gedeeld met de
commandant van de landelijke vrijwillige brandweer van Guatemala. Hiermee heeft de stichting een
goede stap voorwaarts gemaakt wetende dat we inmiddels in acht steden actief zijn en we de steun
hebben van de landelijke commandant.
We zijn actief geweest voor de vrijwillige brandweerkorpsen in Morales, Rio Dules, Puerto Barrios,
Antiqua, Panajachel, Solola, Coban en Guatemala city.
Voor bovenstaande korpsen is er ook een Holmatro Event georganiseerd in Guatemala city. Een
event waar ook de vertegenwoordiger van Holmatro bij betrokken is geweest. Deze toevoeging heeft
een absolute meerwaarde gekend en werpt inmiddels ook zijn vruchten af. Niet alleen technische
handelingen van het Holmatro redgereedschap is aan de orde geweest, maar ook het beheer en
onderhoud hiervan is een punt van aandacht geweest.

Madagaskar
In 2016 zijn we voor het eerst naar Madagaskar afgereisd nadat een verzoek vanuit PUM
(Netherlands Senior Experts) bij ons binnenkwam. Deze reis is in samenwerking met PUM tot stand
gekomen. Een succesvolle missie waar we bedrijfshulpverleningstrainingen hebben gegeven aan
hoteleigenaren en hun personeel. Trainingen hoe men moet omgaan met kleine blusmiddelen en
hoe er brand kan worden voorkomen. Deze trainingen zijn specifiek en door de goede samenwerking
zijn de vooropgestelde doelen behaald. We hebben hiervoor één instructeur af laten reizen.

Filippijnen
Met de Filippijnen zijn in 2016 goede afspraken gemaakt. Afspraken om een transport voor te
bereiden. Een transport waarbij in één keer een grote hoeveelheid redgereedschap van Holmatro, in
het kader van hun Tools for life project, vervoerd gaat worden om maar liefst 19 regio’s hierin te
voorzien. Ook de brandweeracademie wordt van het nodige materiaal voorzien. De voorbereidingen
hebben in 2016 parten gespeeld en daarom is er besloten in 2016 geen bezoek te brengen, maar ons
te richten op het bovenstaande.
Inmiddels zijn er ook contacten met brandweerkorpsen in Australië die mee gaan werken om de
Filippijnen verder te voorzien in de benodigde gereedschappen.

Paraguay
Paraguay staat voor 2017 op de agenda. In 2016 zijn hier de eerste contacten voor gelegd. Diverse
aanvragen uit verschillende steden in Paraguay zijn door de stichting Brandweer zonder Grenzen met
elkaar in contact gebracht. Deze contacten en de centrale hulpvraag die hieruit voort is gekomen
hebben voldoende inzicht gegeven om een bezoek aan Paraguay voor te bereiden. Om een dit
project goed te kunnen begeleiden is er een Spaans sprekende instructeur aangetrokken.

Verbinden en versterken
Door partners aan de stichting Brandweer zonder Grenzen te verbinden wordt ons netwerk groter.
Een netwerk dat de stichting in staat stelt haar activiteiten te kunnen blijven uitvoeren. Zowel in
financiële als in materiële zin wordt de stichting gesteund. Steun die onontbeerlijk is. Regelmatig
brengen we een bezoek aan onze partners of mogelijke nieuwe partners.

