
real life

“De eerste keer dat ik in Bosnië was, werd 

ik direct gegrepen door het land. Dat was 

vlak na mijn studie forensische psychologie 

aan de Universiteit van Tilburg. Ik ben altijd 

gefascineerd geweest door de conflictueuze 

kant van de mens. Hoe kan het dat er in de 

maatschappij mensen totaal de verkeerde 

kant op gaan en schadelijk gedrag vertonen? 

En hoe kun je dat helpen voorkomen?  

Dat mijn leven nu om honden draait, was 

niet echt het plan. Via de theatervereniging 

waar ik bij zat, rolde ik de filmwereld in en 

werd ik gevraagd om mee te gaan naar 

Srebrenica om te helpen met een docu-

mentaire over veteranen die voor het eerst 

teruggingen naar het land waar zij tussen 

1992 en 1995 de Bosnische oorlog van 

dichtbij meemaakten. Ik had veel gelezen 

over de oorlog en toen ik daar was, gingen 

we in gesprek met de veteranen en de  

moeders van Srebrenica. De combinatie 

van heftige verhalen, de manier van leven, 

de sfeer en de natuur maakte het land zo 

bijzonder. Ik wist: ik kom hier terug. Ik 

moet hier iets doen, ik wíl hier iets doen. 

Het komt misschien vooral door de natuur. 

De bergen en het ongerepte illustreren hoe 

mooi, maar ook hoe rauw en meedogenloos 

het land kan zijn. In Bosnië krijg je heel snel 

contact met mensen, maar ook met dieren. 

Mensen komen naar je toe, maken een 

praatje en binden zich snel. De straat- 

honden in Bosnië zijn niet schuw en het 

lijkt of ze een grote berusting hebben in het 

vrij zijn. Ze komen naar je toe om te knuffelen 

en dan is het enorm pijnlijk om ze achter  

te laten. Je hoopt dan maar dat ze de veilig-

heid krijgen die ze nodig hebben. Ik had 

heel erg het gevoel: iets bindt me aan hen. 

Ik ben toen een beetje verliefd geworden.” 

DE DIEREN REGEREN
“Na dat eerste bezoek aan Bosnië ben  

ik als vrijwilliger een cultureel festival in 

Srebrenica gaan organiseren. Samen met 

internationale en lokale ngo’s en jongeren 

uit heel Europa gingen we heel idealistisch 

te werk. Het was een naïeve periode waarin 

ik als Nederlandse dacht te weten hoe we 

symbolisch de kogelgaten van de oorlog 

moesten dichten. Tijdens het organiseren 

hoorde ik veel verhalen over projecten die 

door slechte samenwerking tussen orga-

nisaties en/of door corruptie keer op keer 

faalden. Toen dacht ik: als je hier iets wilt 

betekenen, moet je het gewoon zelf doen. 

Ik ben toen met een vriendin kinderen  

theater-, dans- en zangworkshops gaan 

geven. Dat was in 2018. Als ik ’s avonds 

naar huis liep, was de stad helemaal leeg, 

op roedels met honden op de rotonde na. 

Een nachtleven of gezelligheid heb je hier 

namelijk amper. Als ik in bed lag, hoorde ik 

het gejank van straathonden en -katten.  

Ik dacht: de zwerfdieren nemen de stad 

langzaamaan over en dat is eigenlijk ook 

wel symbolisch voor de bizarre situatie 

waarin Srebrenica zich bevindt. 

De stad is na de oorlog nooit meer zoals 

vroeger geworden.  Veel mensen zijn 

gevlucht, nieuwe vluchtelingen zijn er 

komen wonen. Zowel de oude als nieuwe 

inwoners voelen zich ontheemd, omdat  

de schaduw van het verleden nog altijd 

over de stad hangt. Bovendien worden  

de burgers tegen elkaar uitgespeeld door  

corrupte en extreem propagerende poli-

tieke partijen. Zo kwam ik op het idee van 

mijn korte documentaire: Town ruled by 

animals. In de samenleving van straat- 

dieren zit zo veel symboliek van strijd  

en verdeeldheid, verlatenheid, het rauwe  

en het primitieve.”

STUKJE GROND  
BUITEN SREBRENICA
“Met hulp van een fonds ben ik begin 2019 

die film gaan maken. Ik heb het gedrag van 

de honden bestudeerd en een band met ze 

opgebouwd. Blento bijvoorbeeld, was een 

heel dominant baasje, maar naar mij lief en 

aanhankelijk. Hij heeft met een GoPro op 

zijn rug veel voor mij gefilmd. De meeste 

honden in het centrum herkenden me  

na een tijdje van veraf. Op een gegeven 

moment had ik altijd een slinger honden 

achter me aan lopen. Via een kennis hoorde 

ik dat de lokale politie al een bijnaam voor 

me had: het hondenvrouwtje. Het was echt 

een bizarre periode. Het filmen deed ik ook 

vaak ’s avonds laat, als het donker was en er 

geen mensen op straat waren.  →

Je leven als vrijwilliger wijden aan een 
hondenasiel in het Bosnische Srebrenica.  
Het is niet de meest voor de hand liggende  
keuze voor een jonge Nederlandse vrouw.  
Maar Prisca van der Mullen (31) rolde erin.  
“Die honden zijn karakters in je leven, ik kon  
ze niet meer loslaten.”

‘De politie van 
Srebrenica had  
een bijnaam  
voor me: het  
hondenvrouwtje’  

‘op een gegeven moment 
had ik altijd een 
slinger honden achter 
me aan lopen’
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→

Ik vroeg me regelmatig af: hoe is dit mijn 

leven geworden? Als gevolg daarvan kon  

ik die honden natuurlijk niet meer loslaten; 

het zijn echt karakters in je leven, waar je 

een geschiedenis mee hebt. In die tijd gaf ik 

ook nog dans- en theaterles op een school 

in Srebrenica. Van daaruit liep ik dagelijks 

een uur met m’n slinger honden. De berg 

op, even de natuur in met z’n allen.

Tijdens het filmen kwam ik met Velimir 

Stojanovic in contact, een inwoner van 

Srebrenica die de straathonden voerde en 

ze naar de dierenarts bracht voor castraties 

en vaccinaties. Dat hij dat deed, was vrij uit-

zonderlijk. In de Bosnische steden hebben 

mensen net als wij gewoon huisdieren, die 

ze uitlaten en verzorgen. In Srebrenica zijn 

echter veel dorpelingen komen wonen die 

honden als minderwaardig en vies zien en 

ze alleen handig vinden als ze buiten vast-

gebonden zitten en blaffen als er iemand 

aankomt. Ook willen ze niet investeren in 

een sterilisatie: als een hond pups krijgt, 

wordt vaak het hele nest ergens gedumpt. 

Velimir had plannen om een asiel op te  

zetten, maar dat kwam maar niet van  

de grond. Hij had wel net een stuk land 

gevonden, dat door de gemeente tien jaar 

tot zijn beschikking was gesteld. Mensen 

willen zo’n asiel liever niet dicht bij hun 

huis en dus is het op een half uur rijden  

van Srebrenica vandaan, in the middle of 

nowhere. Ik heb toen een filmpje gemaakt 

voor een online crowdfundingcampagne 

en zo zijn we van start gegaan. Ik was  

toen al zo’n twee jaar met tussenpozen in 

Srebrenica en had geen plan voor de lange  

termijn, behalve dat ik met het asiel verder 

wilde en misschien nog een tweede docu 

wilde maken. Tegelijkertijd verhuisde ik 

naar een groter huis en werd ik een tussen-

station voor honden die door mensen uit 

het buitenland geadopteerd waren. Hier 

konden ze even tot rust komen en kon ik  

ze wassen. In die tijd heb ik ook Funjo in 

huis genomen. Hij is verlamd aan zijn  

achterpoten en heeft daarom veel zorg 

nodig. Hij laat bijvoorbeeld alles lopen.  

Via een donatie hebben we wieltjes voor 

hem gekregen, zodat hij zijn poten niet 

over de grond hoeft te slepen, want dat  

veroorzaakt wonden. Tijdelijke opvang  

doe ik wel vaker. Soms zelfs maandenlang 

en vijf honden tegelijk.”

EEN PLOTSELING BEGIN
“Afgelopen voorjaar brak hier rabiës uit. 

Alle honden moesten van de straat, anders 

zouden ze worden geruimd. Hoe dat precies 

gebeurt weet ik niet, maar er zijn verhalen 

dat ze naar het bos worden gebracht en  

een kogel krijgen. We hebben toen in heel 

korte tijd wat hokken en een hek neergezet, 

zodat we de honden in elk geval in veiligheid 

konden brengen. Dat was eigenlijk het begin 

van het asiel. Nu vangen we zo’n negentig 

honden op. We hebben net een grotere 

omheining en meerdere kleine verblijven 

gebouwd, zodat ze meer ruimte hebben. 

Dat financieren we met het geld van de 

lopende crowdfunding. Daarvan betalen 

we ook al die kilo’s voer die er elke dag 

doorheen gaan. De adoptie van honden 

komt ook steeds meer op gang. 

De samenwerking met Velimir en andere 

betrokkenen is soms lastig. Ik probeerde 

een organisatiestructuur en een plan te 

maken: hoeveel honden gaan we maxi-

maal opvangen? Wie gaan er werken en 

wat zijn de taken? Hier zijn ze gewend om 

ad hoc te besluiten en meteen iets te gaan 

doen. De omgeving vraagt daar ook om; er 

zijn zo veel onverwachte veranderingen en 

storende factoren. Je moet wel met de flow 

meegaan en gewoon beginnen. Maar ik 

denk dat de combinatie van mij als 

Nederlandse met Velimir als lokale kar-

trekker goed werkt. Zo heeft mijn idee van 

meer structuur voor progressie gezorgd. 

Maar als buitenlander word je makkelijk 

opgelicht. Dan vragen mensen een hogere 

prijs voor iets, want ik weet toch niet beter. 

Velimir kent veel mensen hier, weet hoe je 

dingen moet regelen en hoe je oplichting 

kunt voorkomen.”

LANGETERMIJNGEDACHTE
“Alles wat je hier opstart, gaat moeizaam. 

Veel mensen zijn sceptisch over nieuwe  

initiatieven, omdat er ook zo veel misgaat. 

Het kost tijd om een reputatie op te bouwen 

en vertrouwen te winnen. We krijgen veel 

negatieve reacties. Zo kochten we onlangs 

een bed voor in het gebouwtje dat we op 

het terrein hebben neergezet. De vrouw  

bij wie we dat bed kochten, vond het  

belachelijk dat we zo veel geld uitgeven  

om de honden te helpen. ‘Er zijn hier zo 

veel mensen die geen eten hebben,’ zei ze. 

Wij Nederlanders kennen die ellende van 

kou en honger hebben niet, maar ik ben van 

mening dat dit project niet alleen goed is 

voor de honden. We creëren werkgelegen-

heid en nemen de overlast van blaffende 

honden weg. Hopelijk kunnen we er in  

de toekomst zelfs toerisme in betrekken. 

Op de lange termijn dragen we bij aan de 

economie, maar mensen denken op korte 

termijn. Er is geld, mensen hebben honger, 

dus dat geld moet naar die mensen. Ik snap 

die gedachte, maar dit soort nieuwe projecten 

biedt een toekomstperspectief voor de hele 

gemeenschap: we hebben nu vijf werk-

nemers die betaald werk leveren. 

Het is hier wel moeilijk om structuur  

te vinden, want de hoeveelheid werk is  

eindeloos. Ik moet ervoor waken dat ik 

mezelf niet verlies. Het is vrijwilligerswerk, 

ik kan maar een bepaald deel van mijn leven 

hieraan wijden. Ik leef van inkomsten die ik 

uit mijn docu’s heb gehaald en doe af en toe 

een freelance opdracht als filmmaker in 

Nederland. Maar het liefst wil ik blijven  

en een betaalde baan zoeken om daarnaast 

werk voor het asiel te doen. Ik leer hier vast 

te houden aan een visie en een droom en 

als je een paar mensen om je heen hebt  

die dat ook doen, ga je ervoor. Je bent met 

dieren bezig, maar je probeert eigenlijk ook 

iets te bewerkstelligen in een problematisch 

gebied. Ik leer over de Bosnische manier 

‘De vrouw vond het belachelijk dat we 
zo veel geld uitgeven om de honden 
te helpen. ‘Er zijn hier zo veel mensen 
die geen eten hebben,’ zei ze’

‘ Ik moet ervoor waken dat ik mezelf niet verlies. 
Het is vrijwilligerswerk, ik kan maar een 
bepaald deel van mijn 
leven hieraan wijden’
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van doen en samenwerken. Daar moet  

je sociaal sterk voor zijn, om conflicten te 

voorkomen en naar oplossingen te zoeken, 

in plaats van op te geven.”

EVEN ONTSNAPPEN
“Wonen in Srebrenica is soms heel fijn, 

omdat ik geregeld het gevoel heb dat ik  

op avontuur ben. Elke dag kom ik wel in 

een rare situatie terecht. Laatst werden  

de hokken van de puppy’s geleverd, maar 

omdat er volgens de chauffeur niet genoeg 

mensen waren om de hokken te tillen – ik  

ben vrouw en buitenlander, dus mocht niet 

helpen – werd hij boos en wilde hij rechts-

omkeert maken. Dan moet ik in mijn 

gebroken Bosnisch al mijn overtuigings-

kracht in de strijd gooien om ervoor te  

zorgen dat die hokken toch afgeleverd  

worden. Wat gelukkig is gelukt. 

Maar het is moeilijk om met tegenslagen 

om te gaan, bijvoorbeeld als afspraken niet 

worden nagekomen. Het leveren van de 

onderdelen voor het hek werd elke keer 

uitgesteld, waardoor de honden al tijden  

in een veel te kleine ruimte zitten. Terwijl 

het om levende wezens gaat, waarvoor je 

goed wilt zorgen.  

Mijn liefde voor het land, de honden en de 

omgeving zorgen ervoor dat ik blijf door-

gaan. Deze samenleving is behoorlijk uit 

balans, om het netjes te zeggen. Het is een 

postconflictgebied, met sociale problemen, 

verdeling en armoede. Als ik bij de honden 

Tijdens de oorlog in Bosnië en 
Herzegovina vond in 1995 in  
Srebrenica een genocide plaats.  
Ruim achtduizend mannen en jongens 
werden vermoord. De Nederlandse 
soldaten die daar namens de 
Verenigde Naties op vredesmissie 
waren, konden het geweld niet  
tegenhouden. Het is de grootste  
daad van genocide in Europa sinds  
de Tweede Wereldoorlog.  
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‘ Ik ben met dieren bezig, 
maar ik probeer eigenlijk ook 
iets te bewerkstelligen in een 
problematisch gebied’

ben, kan ik daar even aan ontsnappen.  

Ik houd me ook vast aan de droom die  

ik heb: een mooi en succesvol project 

opzetten, waarmee we zwerfhonden een 

huis geven door ze te laten adopteren, we 

de straten veiliger maken, werkgelegenheid 

creëren en van deze plek een toeristische 

bestemming maken. Die droom zie ik nu  

al deels verwezenlijkt worden. Door alle 

moeilijkheden en obstakels heen. Dat  

geeft me een extra boost. Maar we zijn  

er nog niet. We hebben een beter inter-

nationaal netwerk nodig van mensen en 

bedrijven die ons op structurele basis willen 

helpen, want hier in de omgeving kunnen 

we moeilijk partners vinden die goederen 

of eten doneren. Het moet ook echt een 

community-project worden. In de toe-

komst hopen we dat mensen hier uit  

het buitenland naartoe komen voor een 

avontuurlijke werkvakantie van een paar 

weken. Het asiel ligt namelijk in een natio-

naal park en de omgeving is hier prachtig. 

Het zou tof zijn naast het asiel een camping 

op te zetten. Een uiteindelijk doel is ook om 

meer in te zetten op educatie. Hoe mensen 

hier met honden omgaan, is de kern van 

het probleem. Maar goed, eerst maar eens 

branden blussen en naam maken.”  ■

Meer info: op happytailssrebrenica.org, 
en op de Facebookpagina: Happy Tails 
Srebrenica.
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