Tilburgse Bosnië veteraan gaat ook naar de Regionale Veteranen dag
Op zaterdagmiddag 31 oktober wordt in Tilburg de Regionale Veteranen dag gehouden voor
veteranen uit de gemeenten Tilburg, Goirle, Oisterwijk, Loon op Zand en Hilvarenbeek. Op deze wijze
toont de overheid haar dankbaarheid en respect aan hen, die zich hebben ingezet voor vrede en
veiligheid. Voor de burgers is er ook een programma om weer kennis te maken met de
werkzaamheden, die veteranen hebben verricht. Deze dag is voor de veteranen een mooie
gelegenheid om hun ervaringen met elkaar te delen.
Olga Hanusch (35) uit Tilburg zal daar dit jaar ook bij zijn. Zij is één van de vele veteranen uit de
genoemde gemeenten, die gehoor zal geven aan de uitnodiging van hun burgemeester. Olga heeft
deelgenomen aan twee vredesmissies in Bosnië en Herzegovina en mag zich daardoor veteraan
noemen. In 1999 trad Olga in dienst bij de Koninklijke Landmacht en wel bij 107 Radiocompagnie op
de legerplaats Stroe. Vijf jaren werkte zij bij dit onderdeel van de Verbindingsdienst om
satellietverbindingen te installeren en te onderhouden. Door de vele specialistische functies binnen
deze eenheid waren er altijd wel personen op uitzending. Van hen hoorde Olga vele positieve
verhalen. Ook het avontuur trok haar aan en daarom meldde zij zich aan voor een uitzending naar
Bosnië en Herzegovina. In mei 2000 vertrok Olga naar de plaats Tomislavgrad, een locatie waar een
Canadese eenheid was gelegerd. Samen met een andere collega van dezelfde radiocompagnie waren
zij de enige Nederlanders op deze base. Hun werk bestond voornamelijk uit het onderhouden en
oplossen van storingen aan de apparatuur voor de satellietverbindingen. Af en toe was er ook de
gelegenheid om met een Canadese patrouille mee te gaan. Die gingen dan bij de lokale eenheden
controleren of zij zich hielden aan de afspraken, die waren gemaakt bij het Camp David akkoord. In
november van dat jaar keerde Olga Hanusch weer terug naar Nederland.
Twee jaren later, in november 2002, begon de tweede uitzending van de inmiddels tot Korporaal de
eerste klasse bevorderde Olga. Weer werd zij voor zes maanden in Bosnië en Herzegovina
gestationeerd bij een Canadese eenheid, maar nu in de plaats Zgon. Deze keer kreeg zij een
leidinggevende functie. Haar plaatsing bij een Canadese eenheid beviel haar zeer goed. Hieraan hield
zij diverse leuke contacten over. Dit bleek wel toen zij, nadat zij in 2004 het leger had verlaten, heel
hartelijk welkom was bij één van haar uitzendcollega’s in Canada. Zij verbleef daar toen zes
maanden. In die periode dacht zij ook na over haar toekomst en weer terug in Nederland volgde
Olga Hanusch een opleiding tot kok. Nu is zij chef kok van Restaurant Waanzinnig in Tilburg.

Deze veteraan kijkt heel tevreden terug op haar diensttijd bij de Koninklijke Landmacht en op haar
twee uitzendingen. “Ik heb veel geleerd en kan ook veel van dat geleerde in mijn werk in de praktijk
brengen. Ik ben er trots op, dat ik door mijn uitzendingen een bijdrage heb kunnen leveren aan de
vrede en veiligheid van de mensen in Bosnië en Herzegovina. Van wat ik geleerd heb in militaire
dienst heb ik ook goed gebruik kunnen maken tijdens mijn eerste baan als kok bij een
verslavingskliniek. Als ze hoorden dat ik een veteraan was, dan praatte dat toch veel gemakkelijker.”
Op de vraag wat haar mening is over de Regionale Veteranden dag, antwoordde Olga Hanusch: “Ik
vind het heel goed dat deze dagen worden georganiseerd. Het is ook heel goed dat de burgers meer
te weten komen over de veteranen en hun werkzaamheden. Ik zal op 31 oktober dan ook zeker
aanwezig zijn.”
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