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Inleiding
Op 27 augustus 2012 is de stichting Follow Kosovo opgericht in Zwolle. Bedoeld om
onderdeel te zijn van de opbouw van Kosovo (en Albanië) op medisch, economisch,
mensenrechten en welzijnsvlak. De stichting heeft geen winstoogmerk en de bestuursleden
zijn onbezoldigd.
Sinds 2016 zijn Jan-Willem Bol (voorzitter), Maarten Welmers (secretaris) en Peter van der
Korput (penningmeester) de drie bestuursleden.
Op 29 oktober 2012 heeft de Belastingdienst de stichting met terugwerkende kracht de
ANBI-status toegekend.
In dit jaarverslag, dat gaat over het achtste volle jaar van de stichting (2021), vindt u een
verslag van de activiteiten.

Doel Follow Kosovo
Zoals in de statuten staat opgetekend wil Follow Kosovo onderdeel zijn van de opbouw van
Kosovo (en Albanië) op medisch, economisch, mensenrechten en welzijnsvlak.
De stichting wil dit doel bereiken door:







ontwikkelingsmedewerkers financieel te ondersteunen;
medische kennis en communicatiekennis in te zetten;
lokale en internationale initiatieven ter opbouw van Kosovo en Albanië te
ondersteunen;
projecten te initiëren die de opbouw van Kosovo en Albanië voor ogen hebben;
zoveel mogelijk samen te werken met lokale partners;
hulp bieden aan de bevolking, ongeacht sekse, ras, geloof of etniciteit;

Activiteiten Follow Kosovo 2021


Veldwerkers in Kosovo: Twee Nederlandse zeer gedreven hogeropgeleide
veldwerkers zijn van uit Nederland vertrokken om zich permanent te vestigen in
Kosovo. Het gaat om een communicatiespecialist en een fysiotherapeut. Zij werken
vanuit Kosovo ter plekke aan de doelstellingen van de stichting. De stichting maakt
hun verblijf mogelijk door zoveel mogelijk te ondersteunen in de vaste lasten om in
Kosovo te werken. Hier gaat het voornamelijk om kosten voor hun woonwerkplek en
levensonderhoud. De veldwerkers ontvangen geen salaris van de stichting.



Ondersteunen van een plaatselijke hulporganisatie De veldwerkers van
de stichting ondersteunen een plaatselijke stichting, die in Kosovo actief is sinds
1999 met diverse projecten voor kwetsbare groeperingen in Kosovo. Deze
organisatie ondersteunt honderden huishoudens.
o Ondersteunen studentenproject: De veldwerkers coördineren het
zogenaamde studentenproject, waarin rond de acht tot tien jongeren uit
arme gezinnen een studiebeurs krijgen. Deze beurs wordt volledig betaald
door Nederlandse donaties van individuën en organisaties. De veldwerkers
doen de fundraising, selecteren de kandidaten en zorgen voor de
verspreiding van het geld. De fundraising die in 2021 is gedaan gaat om zo’n
7000,- euro.



Ondersteunen van Kosovaarse communicatiekanalen Doel:
Communicatieprojecten tbv Kosovo helpen professionaliseren op diverse gebieden.
o Een communicatiespecialist runt een Nederlandse, Engelse en Spaanstalige
website over Kosovo en informeert hiermee onder andere wat voordelen zijn
om te investeren in de economie van het land. De websites hebben sinds het
ontstaan honderdduizenden bezoekers gekregen. Bezoekers van de websites
met vragen over Kosovo (over welk terrein dan ook) krijgen zo snel mogelijk
antwoord met praktische adviezen, tips of doorverwijzingen.

 Ondersteunen van ontwikkeling fysiotherapie Kosovo Doel: Follow
Kosovo wil het niveau van fysiotherapie in Kosovo helpen ontwikkelen. Het niveau ligt
een stuk lager dan bijvoorbeeld in Nederland. Dit komt de hulp aan Kosovaren niet
ten goede. Het doel van de stichting heeft natuurlijk een lange termijn aanpak
nodig.
o Wekelijks doceert onze fysiotherapeut aan een medische faculteiten om het
kennis- en praktijkniveau van Kosovaarse studenten verbeteren.

o Onze fysiotherapeut zit om de tafel met verschillende sleutelpersonen in de
medische wereld. Dit heeft tot doel om het landelijke niveau van
fysiotherapeutische zorg positief te beïnvloeden.
o Onze fysiotherapeut geeft training aan andere fysiotherapeuten. Dit gaat om
zowel klein- als grootschalige cursussen.
o Onze fysiotherapeut helpt met duurzame samenwerkingen tussen een
Kosovaarse opleiding en buitenlandse opleidingen.


Kosovaarse jongeren begeleiden Doel: Kosovaarse jongeren empoweren om
zich goed voor te bereiden op de toekomst Follow Kosovo heeft geregeld contact met
Kosovaarse jongeren, veel vanuit de dorpen/platteland, waar het niet de standaard is
om te studeren, zeker niet als vrouw.
o Eén van de veldwerkers begeleidt jongeren individueel met het oog op hun
talentenontwikkeling en maatschappelijke vorming. Dit ging in 2021 om
verschillende jongeren uit kansarme gezinnen.
o Follow Kosovo coördineert voor een partnerorganisatie het Studentenproject
(zie kopje ‘ondersteunen plaatselijke hulporganistie’).



Kleinschalige werkgelegenheid ondersteunen Doel: Kosovaarse arme
vrouwen praktisch ondersteunen en adviseren om meer werk te genereren Follow
Kosovo heeft contact met enkele arme vrouwen die door middel van ambachtswerk
of handwerk geld proberen te verdienen.
o De communicatiespecialist van Follow Kosovo bezoekt positieve Kosovaarse
bedrijven. Dit heeft tot doel om de potentie van Kosovaarse ondernemingen
te laten zien aan buitenlandse geïnteresseerden. Vanwege de coronacrisis
hebben deze activiteiten praktisch stil gelegen. In 2022 wordt gekeken of dit
wordt voortgezet.



Overig Andere manieren waarop Follow Kosovo individuen of de lokale gemeenschap
heeft gesteund. Een overzicht van andere manieren waarop de stichting
ondersteuning heeft gebracht
o De stichting betaalt zo nu en dan kleine praktische kosten om een
veldwerker te helpen met handelsbevordering.
o Beide veldwerkers ondersteunen op verschillende manieren een
Nederlandse stichting die kinderen in Kosovo met kanker helpt.
o Een van de veldwerkers staat in goed contact met de Nederlandse
ambassade om waar nodig inzichten te delen over ontwikkelingen in
Kosovo.
o Een van de veldwerkers staat in contact met journalisten en politici om
(positieve) ontwikkelingen vanuit Kosovo te delen.

