Jaarverslag Stichting Brandweer zonder Grenzen 2018
Voorwoord
In 2018 bestond de stichting 11 jaar! We gaan aandacht vergroten voor de stichting door het
ontwikkelen van een documentaire over Brandweer zonder Grenzen (BzG). Dit is een initiatief van
een documentaire maker die een verhaal zit in het ontstaan van de BzG.
Algemeen
In 2018 heeft de stichting twee missies in evenzoveel landen uitgevoerd. 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 2018 onze belangrijkste partners.
De firma Falck heeft helaas besloten om de ondersteuning stop te zetten, omdat het moederbedrijf
geen sponsoractiviteiten meer wil.
Voor onze instructeurs hebben we in begin 2018 een specialistische training technische
hulpverlening gegeven. Verder hebben we besloten dat instructeurs in het kader van veiligheid een
Verenigde Naties BSafe online training moeten afleggen alvorens ze op uitzending gaan.
Integriteit is bij de instructeursbijeenkomsten een vast agendapunt geworden. Hierbij wordt stil
gestaan bij grensoverschrijdend gedrag en wordt aan de hand van casussen uit de praktijk (uit de
media) gediscussieerd over gewenst gedrag.
Op social media zijn we op Facebook de 4000 like grens gepasseerd. Verder hebben de directieleden
op uitnodiging van een bevriende stichting Kotel uit Hongarije hun jubileumfeest bezocht.
Tot slot hebben we in 2018 meer dan tien aanvragen voor hulp ontvangen. Uiteindelijk hebben maar
vier aanvragers ook daadwerkelijk het vereiste intake formulier van de BzG ingevuld geretourneerd.
Dit betrof aanvragen uit de landen Angola, Suriname, Zuid-Afrika en Paraguay. Afgelopen jaar zijn er
voor de aanvragen uit Angola en Suriname al verkennende gesprekken geweest over het eventueel
starten van een nieuw project.
De directie
Alfred, Clemens en Thorsten
Missies 2018
Benin
Een missie naar Benin heeft dit jaar plaats gevonden. Twee instructeurs reisden af naar Kandi en
hebben training gegeven in onder andere hoogteredding. Verder is een team van
documentairemakers meegegaan en hebben beelden geschoten voor de documentaire over de BzG.
Guatemala
Twee instructeurs zijn 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.

Een van personen die deel uitmaakt van de club wijze mannen, is op bezoek geweest in Nederland
en heeft uitvoerig gesproken met de directheden over de toekomstige aanpak van de hulp aan
Guatemala.
Paraguay
Er is een container met materialen gevild en die is verscheept naar Paraguay. De inhoud is verdeeld
over de drie korpsen die BzG ondersteunt.

