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Voorwoord
In 2019 bestond de stichting 12 jaar! Ook in 2019 zijn de vrijwilligers van de
Brandweer zonder Grenzen gevolgd door de documentaire makers. De film begint
vorm te krijgen en ook hebben de filmmakers een bezoek gebracht aan een van
onze landen.
Algemeen
In 2019 heeft de stichting drie missies in evenzoveel landen uitgevoerd. Verder is er
een instructeurs zijn vakantie op bezoek gegaan naar een land waarbij we in het
verleden missies hebben gedaan. In het volgende paragrafen worden de missies
inhoudelijk verder toegelicht.
We zijn daarnaast ook afgelopen jaar met ‘Verbinden en Versterken’ doorgegaan. In
dit plan wordt beschreven met welke partners en op welke wijze de stichting
samenwerkt. De Veiligheidsregio MWB, H2K brandweertrainingen, Fireware en
Holmatro waren in 2010 onze belangrijkste partners.
We hebben dit jaar nagedacht over de verschillende levens fasen van een stichting
en een analyse gemaakt waar Brandweer zonder Grenzen staat. Het doel van de
analyse is te komen tot een toekomst bestendige stichting en de uitkomst geeft ons
richting voor het toekomstige beleid.
Ook heeft de directie nagedacht over een mogelijke wijze van een takenoverdracht.
De oprichters overwegen om op termijn binnen de stichting andere rol te gaan
bekleden. Daarbij zijn ze van plan om meer afstand van de dagdagelijkse aansturing
van de stichting te nemen. Er is nog geen termijn bepaald, maar er is een start
gemaakt met het zoeken naar een juiste wijze van het zoeken naar opvolgers, en
een taakdifferentiatie.
In navolging van de extra aandacht aan integriteit is ook grensoverschrijdend gedrag
onder de aandacht gebracht tijdens de instructeursbijeenkomsten.

Tot slot hebben we in 2019 8 aanvragen voor hulp ontvangen. De aanvragen zijn
afkomstig van volgende landen; Paraguay, Argentinië, Peru, Macedonië en Zuid
Afrika. Dit heeft nog niet geleid toe het starten van een nieuw project.
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Missies 2019
Filipijnen
In juni Een van onze instructeurs die jaren actief is geweest heeft een bezoek
gebracht aan de Filipijnen. Daarbij zijn oriënterende gesprekken gevoerd en is terug
gekeken op het verleden. Uit de gesprekken is naar voren gekomen dat er veel zal
veranderen in de Filipijnse nationale structuur. Mogelijk zullen deze wijzigen een
betere basis kunnen bieden voor een tweede vorm van samenwerking. De toekomst
zal dit echter moeten uitwijzen, alvorens de BzG een nieuw project zal starten.
Benin
In 2019 is er geen missie geweest naar Benin. Deze staat gepland voor het eerste
kwartaal van 2020. Gedurende het jaar is wel contact gehouden met zowel de
brandweer van Kandi als met de Nederlandse contactpersonen die in Benin hulp
bieden.
Guatemala
In mei zijn drie instructeurs naar Guatemala geweest en hebben daar trainingen
gegeven. Daarbij is verder veel overleg geweest over de continuering van de
werkzaamheden van de BzG in Guatemala in een andere vorm. In Guatemala wordt
een groep van vijf wijze mannen gevormd die zelf gaan bepalen wat er nodig is voor
de 9 korpsen en op welke wijze zij het beste hulp van de BzG kunnen gebruiken.
Daarbij zal het initiatief dus niet meer in Nederland liggen maar in Guatemala.
Paraguay
Eind 2019 is er een missie geweest naar Paraguay. Twee instructeurs hebben les
gegeven waarbij de nadruk lag op het trainen van het juiste gebruik van het in het
verleden gedoneerde materiaal. De container die in april gestuurd bevatte naast
brandweer materiaal, veel medische hulp middelen en die zijn verdeeld over de
verschillende ziekenhuizen.

