Verslag RWW uitzending 19 tot en met 26 juni 2015
Hollands team:
Bosnisch team:

Ella, Koosje en Jûnt
Mihada, Zeljka, Durdjina

Vrijdag 19 juni
Na een vlot verlopen reis vanaf Eindhoven via Tuzla naar Potocari waren we blij Nesho, Mihada en
Raza weer te zien.
Zaterdag 20 juni
We hadden een mooie tocht door de bergen
naar het dorpje Suceska. Daar de mensen
Reiki gegeven.
Daarna de tijd doorgebracht in Srebrenica. Er
was het een en ander veranderd! Het
restaurant en terras van motel Alic is naar
boven verhuisd en beneden is er nu een bank,
i.p.v. de gezellige ontmoetingsplaats. Een heel
mooi initiatief vinden wij het opknappen van de
weg naar de Guber-bron. De begroeiing langs
het riviertje is geschoond en de bankjes zijn
opgeknapt. Dit is door een aantal burgers van
Srebrenica gedaan.

Zondag 21 juni
Op onze vrije dag hebben we een mooie
wandeling langs de Drina gemaakt. De
prachtige oude bomen hebben
indrukwekkende knoesten en bast. 's Avonds
hebben we lekker gegeten bij Abdoulah.

Maandag 22 juni
's Ochtends werden we bij het Mental Health
Center verwelkomd door ons vaste groepje.
Tijdens de behandeling herinnerde een van hen
dat hij de oven thuis aan had laten staan. Na een
tijdje wachten konden we de behandeling
afmaken. Na afloop kregen we allemaal een
cadeautje.
's Middags waren we bij Leptir waar een groep
Amerikanen spelletjes en toneel met de kinderen
deed. In de tussentijd hebben we nog een aantal

Reiki-behandelingen gegeven aan ouders en kinderen.
Bij de groep Amerikanen is de contactpersoon iemand van een vergelijkbare stichting als Leptir uit
Sarajevo. Zij vroeg ons of wij, als wij in Sarajevo zijn, bij hen wilden komen.
Dinsdag 23 juni
Vandaag hebben we bij Sara in Srebrenica en bij Snaga Zene in Bratunac behandeld. Het was bij
beide plekken heel rustig vanwege de frambozenoogst en de Ramadan.
Woensdag 24 juni
Na een hartelijke ontvangst bij Maja in Kravice hebben we tot in de middag Reiki-behandelingen
gegeven. Ook aan een jonge medewerker van een bank die het elektronisch bankieren kwam
installeren.
Vandaag is het 11 graden en regent het de hele dag. Dit in tegenstelling tot gisteren, toen was het
31 graden en droog en vooral zonnig!!!

Donderdag 25 juni
We gaan naar Leptir. De kinderen spelen met dit mooie weer
buiten. We doen mee met een balletje overgooien.
Het is er gezellig druk, de meeste kinderen willen Reiki. Er
zijn zelfs volwassenen die speciaal voor de Reiki komen.
Een van de dames die maandag Reiki heeft ontvangen, heeft
een zak appels meegebracht. Het is al nieuwe oogst,
mmmmm.
Deze avond zijn we uit eten met Rob. Ook Mihada hebben
we uitgenodigd, doch zij wil de laatste avond met Raza
doorbrengen, dit ook in verband met de Ramadan.
Rob heeft afgelopen drie dagen een Reiki-behandeling van
de groep gehad.

Vrijdag 26 juni
Nadat wij afscheid hebben genomen van onze gastvrouwen, brengt Nesho ons naar het vliegveld
in Tuzla. Na een voorspoedige reis landen we in het warme Eindhoven. Hier nemen we afscheid
van elkaar en gaan onze eigen wegen weer bewandelen.

