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Op 13 december 2013 zijn 
Linda de Veen en Liseth Meijer 
naar Den Haag gegaan om het 
NAP1325 te ondertekenen 
namens EIRENE Nederland. Het 
was net te laat voor de vorige 
nieuwsbrief, daarom in deze 
editie alsnog een kort verslag.

Aankomst
Linda en ik kwamen op 13 december 
ruim op tijd aan bij het Ministerie van 
Buitenlandse Zaken. Ik was er wel eens 
eerder geweest, maar dat is alweer een 
tijd geleden, dus het was leuk om het 
weer eens te zien. Bij aankomst moesten 
onze tassen en jassen door de scanner 
en moesten we ons melden om een 
naamkaartje te krijgen. 

De middag werd gehouden in de Max 
van der Stoel-zaal, een middelgrote 
ruimte. Als ondertekenaar had ik een 
plaats op een van de eerste drie rijen. 
Het programma werd geleid door 
Kirsten van den Hul, winnares van de 
Joke Smit-Prijs 2013. Na een inleiding 
IR�IIR�½PQTNI�SZIV�2%4�����IR�HI�
ondertekenaars was het tijd voor het 
eerste discussiepanel, met de volgende 
sprekers: 

Leeda Yaqoobi 
(Afghan Women’s Network)
Jorge Guzmán 
(NIMD-partner Colombia)
Stéphanie Mbanzendore 
(Burundian Women for Peace and 
Development)

(Zie foto rechts)

Zij discussieerden over de rol van vrouwen 
bij vrede en veiligheid en wat hun organisaties 
deden. Het was vooral inspirerend om te 
horen hoe moedig Leeda Yaqoobi en haar 
organisatie toch doorgaan met hun werk, 
ondanks ernstige bedreigingen en fysiek 
geweld tegen medewerkers.

Na de pauze kwam het tweede discussiepanel 
aan bod:

Renée Jones-Bos 
(SG Ministerie van Buitenlandse Zaken)
Commodore Theo Ten Haaf 
(Plv. Directeur Operaties, Ministerie van 
Defensie)
Joke Florax 
(Genderspecialist Politie Nederland)

Zij bespraken onder andere hoe belangrijk 
het is om echt naar de lokale bevolking te 
luisteren tijdens vredesmissies. Het voorbeeld 
dat werd aangehaald was de waterput die 
in een dorp werd gemaakt in Afghanistan, 
zodat de vrouwen niet meer 3 km naar de 
put hoefden te lopen. Het bleek echter dat 
ze juist blij waren om even weg te zijn van 
hun echtgenoten en even zonder constante 
controle van de mannen onder elkaar konden 
zijn. EIRENE Nederland
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Volg EIRENE nu op 

Facebook, Twitter en You Tube. 

Links vind je op de website:

 EIRENE-nederland.org
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Na de discussiepanels was eindelijk het grote moment 
aangebroken: de nieuwe organisaties mochten gaan 
XIOIRIR��)IVWX�[IVHIR�[I�EPPIQEEP�LIX�TSHMYQ�
opgeroepen, waarna de presentatrice enkele vragen 
stelde aan een aantal organisaties: waarom ze hier 
waren en waarom het belangrijk was etc. Daarna 
mochten we een voor een naar het bord lopen om onze 
handtekening te zetten.

In de pauze wilden we graag op de foto met onze eigen 
ZIVWMI�ZER�LIX�GMXEEX�±:VSY[IR��ZVIHI�IR�ZIMPMKLIMH�
omdat…”, maar aangezien minister Opstelten zijn 
opwachting maakte voor een speech, was daar toen 

vervolg voorpagina...

geen tijd voor. We konden het aan het eind alsnog 
regelen met de fotograaf, en dit was het resultaat:

2E�E¾SST�[EW�IV�RSK�IIR�FSVVIP��[EEV�[I�RSK�IZIR�
zijn gebleven en met een paar mensen hebben gepraat. 
Al met al was het een zeer geslaagde dag! In komende 
nieuwsbrieven zullen we u op de hoogte houden hoe 
)-6)2)�20�LIX�2%4�����MR�HI�TVEOXMNO�KEEX�YMXZSIVIR�

Liseth Meijer
Redacteur nieuwsbrief 
7XYYVKVSIT�)WXIPu�
1IHI[IVOIV�:VIHIWEGEHIQMI

De wereld lijkt op dit ogenblik in brand te staan. Of 
het nu de burgeroorlog in Syrië, de gevechten in de 
Centraal-Afrikaanse Republiek, of het weer uiteenvallen 
van Zuid-Soedan door een stammenstrijd betreft, 
overal zijn iedere keer burgers de slachtoffers van deze 
GSR¾MGXIR��(I�QIRWIR�[SVHIR�KIGSRJVSRXIIVH�QIX�
gruwelijkheden, honger of vernietiging of verlies van hun 
bezittingen, waar zij vaak een heel leven voor gewerkt 
LIFFIR��,IX�PMNOX�QEEV�RMIX�SZIV�XI�KEER��)R�SSO�HI�
berichten uit de Oekraïne zijn niet bemoedigend en 
geruststellend. 

Heeft het nog zin heeft om door te gaan met ons 
vredeswerk, onze kleinschalige inspanningen om een 
betere wereld voor iedereen te scheppen? Gaat het ons 
ooit lukken, of is het een stap vooruit en dan weer een 
paar stappen achteruit? 

Ik kom tot de conclusie dat ik de vraag niet hoef te 
stellen, dat ik deze niet kan en mag spiegelen aan de 
EGXYIPI�WMXYEXMI��)POI�FI[IKMRK�ZER�QIRWIR�VMGLXMRK�
vrede is van belang. Door in vrede te blijven geloven en 
vrede te blijven nastreven ontstaat er beweging in de 
goede richting. Zodat wij op de lange termijn een betere 
wereld kunnen krijgen, waarin mensen in vrede met 
elkaar zullen leven. Dit is een doel waar we op moeten 
blijven inzetten, hoe moeilijk en zinloos het ook lijkt. Als 
[MN�STKIZIR�PYOX�HEX�^IOIV�RMIX��)R�MR�HMI�WMXYEXMI�QSKIR�
we niet komen, dat kunnen we ons niet permitteren.

:ER�HI�OSOOMR�YMX�*EOSZMGM�SRXZMRKIR�[MN�IIR�IQEMP�HMI�
ik u (vertaald in het Nederlands vanuit het Bosnisch) 
niet wil onthouden. Hieruit spreekt de hoop, die wij 
allen nodig hebben en die ons verbindt:  Maar mijn liefde 
voor jullie allemaal heeft niets te maken met wat jullie 
bijdragen, maar met dat ik jullie herken als goede en 
eerlijke mensen. De gedachte alleen al roept emotie bij 
mij op. Misschien heb ik voor het  eerst in mijn leven 
het gevoel dat iemand me begrijpt, mij steunt in mijn 
strijd voor het leven. Ik heb het gevoel dat jullie  me 
waarderen. 

Van de Voorzitter Dit geeft de moed en noodzaak weer om door te gaan. 
De projecten lopen, er is volop activiteit gaande in de 
ZIVIRMKMRK��)V�^MNR�IIR�TEEV�^EOIR�[EEV�MO�Y�ZER�ST�HI�
hoogte wil stellen:

Allereerst heeft onze secretaris, Henny van der Ree, 
per afgelopen januari zijn functie neergelegd. De functie 
was voor hem niet meer te combineren met zijn andere 
bezigheden. Harry Schram heeft a.i. de vrijgevallen 
positie ingenomen, waar wij natuurlijk erg blij mee zijn. 
Ook Lianne Belt is niet meer in staat om haar baan te 
GSQFMRIVIR�QIX�LIX�FIWXYYVW[IVO�ZER�)-6)2)�20��
We bedanken Lianne en Henny voor hun inzet. Mijn 
�I�XIVQMNR�EPW�ZSSV^MXXIV�^EP�E¾STIR�MR�ETVMP�IR�MO�LIF�
besloten mij nog voor een 3e termijn ter beschikking 
te stellen. Statutair moet men na 2 termijnen aftreden, 
QEEV�QIX�IIR�FMN^SRHIV�FIWPYMX�ZER�HI�%0:�OER�MO�RSK�
aanblijven. Uiteraard willen wij graag het liefst een 
aantal nieuwe bestuursleden aanstellen en mocht u 
zichzelf of een ander voor willen dragen, dan horen wij 
dat graag op korte termijn. Gelukkig is de redactie van 
de nieuwsbrief uitgebreid met Leon Polman en Marieke 
Wegman, die samen de taak van Liseth op zich nemen. 
Liseth was na al die jaren toe aan een andere uitdaging 
FMRRIR�)-6)2)�20�IR�^MN�PIMHX�SRW�SRHIV^SIO�XIR�
aanzien van Burundi.

8IRWPSXXI�[MP�MO�Y�QIHIHIPIR�HEX�[MN�FIWPSXIR�LIFFIR�
te verhuizen naar Amersfoort. Door het wegvallen van 
de bureauvrijwilliger en intensief gebruik van computers 
is het niet meer nodig een kantoor aan te houden. 
Hierdoor besparen wij op de kosten van de organisatie.         
-R�HI�)\TIHMXMI�MR�%QIVWJSSVX�LIFFIR�[MN�IIR�TVEGLXMKI�
basis gevonden om bijeen te komen als wij dat willen 
en wij kunnen dit ook als adres aannemen. Op 26 april 
^YPPIR�[MN�HEEV�QIX�IPOEEV�HI�%0:�LSYHIR��9�FIRX�ZER�
harte welkom en wij hopen u te ontmoeten op deze 
voor ons zo belangrijke dag. Het emailadres en het 
adres van de website blijven ongewijzigd, in de Colofon 
treft u de geactualiseerde gegevens aan.

Ik wens u een mooi en vredig voorjaar toe,

Paul den Hartog
:SSV^MXXIV�
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Leon Polman

Het begint met een vriend met een missie. Hij 
vertelt enthousiast over een project waar hij zich aan 
verbonden heeft, dat als doel heeft kinderen in Bosnië 
een aangenamere toekomst te bieden. Klinkt goed! Ik 
neem mij voor om later, als mijn kinderen de deur uit 
zijn, me ook in te zetten voor kinderen die wat extra 
steun kunnen gebruiken. Ondertussen bedenk ik mij dat 
mijn werkgever een potje heeft waarmee goede doelen 
½RERGMIIP�SRHIVWXIYRH�[SVHIR��,IX�^SKIREEQHI�
1-meipotje, dat een gevolg is van een nobel besluit van 
HI�:%6%�QIHI[IVOIVW�SQ�LYR�ZVMNI�HEK�ST�HI�(EK�
van de Arbeid om te zetten in een charitatief fonds. 
)V�MW�[IP�IIR�FIPERKVMNOI�ZSSV[EEVHI��KMJXIR�^MNR�EPPIIR�
FIHSIPH�ZSSV�TVSNIGXIR�[EEV�IIR�:%6%�QIHI[IVOIV�
FMN�FIXVSOOIR�MW��)R�NE��MO�[IVO�EP�IIR�NEEV�SJ�XMIR�EPW�
radiomaker bij die club, dus aanvaard ik snel de rol van 
WXYYVKVSITPMH�FMN�LIX�TVSNIGX�³7GLSSPOIYOIR�*EOSZMGM´��
:IIP�[IVO�MW�LIX�RMIX��HYW�LMIVZSSV�LSIJ�MO�SSO�IGLX�RMIX�
te wachten tot de kinderen het huis uit zijn. 

)R�TEWWERX�PYOX�LIX�SSO�SQ�QIX�HI�ZSSV^MXXIV�IR�
één van de donateurs als muzikaal combo met wat 
FIRI½IXSTXVIHIRW�KIPH�FMN�IPOEEV�XI�XSOOIPIR�ZSSV�
het project en zo groeit de verbondenheid met de 
organisatie gestaag. 

Als dan een jaar later de vacature vrijkomt voor 
VIHEGXIYV�FMN�HI�)-6)2)�RMIY[WFVMIJ��IR�HI�ZSSV^MXXIV�
polst eens voorzichtig of dat niet iets voor mij is, hoef 
ik maar even naar de kinderen te kijken om te zien 
dat zij echt niet bij mij op schoot willen blijven zitten 
tot ze de deur uit zijn. Papa kan er heus nog wel een 
nieuwsbrief bij maken. 

Leon Polman
Redacteur 

In de loop van 2014 
nemen Leon Polman 
en Marieke Wegman 
de redactie van de 
nieuwsbrief van EIRENE 
NL over van Liseth 
Meijer. Zij vertellen hier 
iets over zichzelf: 
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Marieke Wegman

Na een vrolijke carrière van bijna 40 jaar in het onderwijs 
�PIVEVIW�*VERW��(YMXW��28���LIF�MO���XSIR�QMNR�QER�^MIO�[IVH�
en ik gewoon thuis wilde zijn - het roer omgegooid en ben de 
vertaalwereld ingedoken.
8MNHIRW�qqR�ZER�QMNR�+SSKPI�WTIYVXSGLXIR�REEV�ZIVXEEPNSFW��^EK�
MO�HEX�)-6)2)�20�IIR�ZIVXEPIV�ZSSV�(YMXW�^SGLX��-O�VIEKIIVHI�IR�
HI�VIEGXMI�ZER�)-6)2)�[EW�TSWMXMIJ��(MX�KIFIYVHI�MRQMHHIPW�^IZIR�
jaar geleden en ik heb er geen moment spijt van gehad. Het voelt 
KSIH�ZSSV�)-6)2)�XI�[IVOIR�

8SIR�HI�ZSSV^MXXIV�QMN�FIPHI�QIX�HI�ZVEEK�SJ�MO�MR�HI�VIHEGXMI�
wilde meewerken, hoefde ik dan ook niet lang na te denken en 
zei ‘ja.’ Het is voor mij een interessante uitdaging en bovendien 
goed te combineren met mijn vertaalwerkzaamheden.

Marieke Wegman                                                                                                                                           
Redacteur 



“We refuse to be enemies” staat op een steen langs 
HI�[IK�FMN�HI�MRKERK�ZER�HI�±8IRX�SJ�2EXMSRW²�ZPEO�
FMN�&IXLPILIQ��(ESYH�2EWWEV�[SSRX�MR�HI�±8IRX�SJ�
2EXMSRW²��)V�^MNR�IIR�EERXEP�KIFSY[IR�IR�IIR�KVSX�
boven op een heuvel omgeven door Israëlische 
nederzettingen. Israël zou heel graag ook een 
nederzetting bouwen boven op deze strategische 
heuvel. Daoud verzet zich met hulp van veel 
buitenlanders die komen werken in de olijfboomgaard 
ST�HI�LIYZIP��HMI�IIR�FI^MX�MW�ZER�HI�*EQMPMI�2EWWEV��(I�
weg is door de Israëliërs afgesloten met een tonnen 
[IKIRHI�WXIIR��)V�^MNR�WPSSTFIZIPIR�YMXKIZEEVHMKH�
door de Israëlische overheid. Daoud blijft, verzet zich, 
geeft niet op en voert rechtszaken om dit land voor 
de familie en de Palestijnen te behouden. Hij weigert 
om de Israëliërs als vijanden te zien. Hij weigert om 
te haten. Is hij wel goed bij zijn hoofd? Als je zo wordt 
behandeld, dan is haten en vijandschap toch gewoon? 

'48�[IVOX�MR�,IFVSR��,IX�KIHVEK�ZER�HI�OSPSRMWXIR�
, samen met de bescherming die de Israeli Defence 
*SVGI�KIZIR��PEEX�QEGLX�^MIR��(I�4EPIWXMNRIR�[SVHIR�
door checkpoints, scheldpartijen, stenen gooien en 
arrestaties doorlopend geïntimideerd. Kolonisten 
zien Palestijnen als indringers in Het Beloofde Land. 
Palestijnen wijzen op het wederrechtelijk toe-eigenen 
ZER�HEX�&IPSSJHI�0ERH��:IPIR�ZER�LIR�LIFFIR�LYR�
huizen en dorpen in 1948 gedwongen verlaten. Daar 

zit veel pijn en gevoel van onrecht. De kolonisten doen 
alles om in Het Beloofde Land te wonen zonder de 
dreigingen die zij ondervonden in hun verstrooiing over 
)YVSTE��QIX�EPW�SRKILSSVHI�GPMQE\�HI�KIRSGMHI�MR�HI�
8[IIHI�;IVIPHSSVPSK��3SO�HEX�MW�HMITI�TMNR�IR�SRVIGLX��
Hun wens om in veiligheid te leven is heel begrijpelijk. 

Het resultaat is een erg gespannen situatie rondom de 
SYHI�WXEH�ZER�,IFVSR��)V�MW�KIRSIK�VIHIR�ZSSV�EPPI�
partijen om elkaar te haten en elkaar als onmens te 
^MIR��'48�[SSRX�XIQMHHIR�ZER�HI^I�QIRWIR��'SRXEGXIR�
met de kolonisten zijn tot nu toe praktisch onmogelijk. 
(MI�^SYHIR�LIX�PMIJWX�^MIR�HEX�'48�HEEV�ZIVXVIOX��
omdat we met onze aanwezigheid hun “project” alleen 
QEEV�MR�HI�[IK�^MXXIR��'48�FIKIPIMHX�OMRHIVIR�IR�
ZSP[EWWIRIR�HMI�HSSV�HI�GLIGOTSMRXW�QSIXIR��'48�MW�
aanwezig bij escalaties van geweld tussen Palestijnen en 
PIKIV�SJ�OSPSRMWXIR��'48�MW�EER[I^MK�FMN�HI�^[EOOIVI�
partij en toch moeten we er ook onafhankelijk buiten 
blijven staan. Beide partijen verwijten elkaar dingen en 
vertrouwen elkaar totaal niet. Soms hoor je de haat 
IR�^MI�NI�HMI�MR�HI�SKIR�ZER�HI�QIRWIR��'48�[MP�FYMXIR�
die emotie blijven, hoe onredelijk en onbegrijpelijk de 
gebeurtenissen ook zijn. Als wij meegaan in de haat, 
dan komen we in het systeem van escalatie terecht 
en daarvoor zijn we niet gekomen. Mocht dat wel 
gebeuren, dan kunnen we beter vertrekken. B
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Heb je 

vijanden lief
(Ervaringen van een CPT-delegatie)

Schenking
)RMKI�XMNH�KIPIHIR�LIF�MO�Y�KI[I^IR�ST�HI�QSKIPMNOLIMH�IIR�PIKEEX�RE�XI�PEXIR�XIR�KYRWXI�ZER�)-6)2)�2IHIVPERH�
Sinds 1 januari 2014 is het mogelijk een periodieke schenking zonder tussenkomst van een notaris te regelen.

%PW�Y�)-6)2)�2IHIVPERH�HI�OSQIRHI���NEEV�SJ�PERKIV�EPW�PMH�MPX�FPMNZIR�WXIYRIR��HER�MW�IIR�TIVMSHMIOI�WGLIROMRK�
wellicht
een goed idee.

(SSV�LIX�^IOIVI�½WGEPI�ZSSVHIIP�OYRX�Y�)-6)2)�2IHIVPERH�QIIV�KIZIR�ZSSV�LIX^IPJHI�KIPH��9[�I\XVE�KMJX�MW�HYW�
gratis.
Bovendien geeft uw periodieke schenking ons zekerheid voor de langere termijn.

:SSV�QIIV�MRJSVQEXMI�OYRX�Y�GSRXEGX�STRIQIR�QIX�HI�ZSSV^MXXIV
Paul den Hartog:

)MVIRI�ZSSV^MXXIV$KQEMP�GSQ

Harry Schram,
SYH�ZSSV^MXXIV�)-6)2)�2IHIVPERH�IR�)-6)2)�-RXIVREXMSREEP
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Christian Peacemaker Teams

Samen met lokale partners werken aan transformatie van 
geweld en onderdrukking.
8IEQW�IR�HIPIKEXMIW��
'SPSQFME��*MVWX�2EXMSRW�'EREHE��2SSVH�-VEO��4EPIWXMRE�
Informatie over deelname aan delegaties (10-14 dagen) 
en spreekbeurten bij: 
CPT Nederland: MRJS$GTX�RP�SVK� 

Hoe houden wij dan onszelf op het goede pad? Het 
zijn een aantal dingen waarin we geloven en waar we 
elkaar steeds weer aan herinneren, bijvoorbeeld in het 
dagelijkse ochtendgebed.

�� %PPI�QIRWIR�^MNR�KIWGLETIR�REEV�+SHW�
FIIPH��)V�MW�IIR�HMITI�KIPMNOLIMH�MR�HI�WGLITTMRK��)IR�
verschillen overstijgende zelfde basis waarin Liefde en 
,SST�^IXIPIR��5YEOIVW�RSIQIR�LIX�±8LEX�SJ�+SH�MR�
every person”. Als we dit onder alle omstandigheden 
blijven geloven, dan bestaan er wezenlijk geen vijanden 
meer. Dat wil zeggen, er zijn geen mensen meer die ik 
kan aanwijzen als “het kwaad”. Doaud Nassar zegt: “I 
refuse to be an enemy”. 

�� +I[IPHPSSWLIMH�HSSVFVIIOX�HI�RIIVKEERHI�
spiraal van haat, geweld en vergelding. Daarvoor 
zijn genoeg voorbeelden uit de geschiedenis én 
voor christenen het voorbeeld van Christus. Die 
gaf Petrus opdracht om hem niet met het zwaard 
XI�ZIVHIHMKIR����1EX�������I�Z��4IXVYW�[MPHI�^MNR�
solidariteit uitdrukken door de inzet van geweld en 
Jezus verbood dat. Hoewel Jezus toch wel terecht 
werd gesteld (politieke terechtstelling) geloven we 
dat die weg wel de weg is naar de allesomvattende 
kracht van de Liefde en de enige manier om de angst 
de regie van het leven te ontnemen. Geweldloosheid 
is nooit hetzelfde geweest als “alles slikken”. Het is 
steeds het confronterend blootleggen van het kwaad 
en uitsluiting van mensen. Daarmee wordt de kern van 
de heersende orde ontdekt (ontmaskerd) en dat geeft 
reactie. Bij geweldloosheid hoort dat je die reactie 
zonder protest of tegengeweld incasseert, want dat 
brengt nogmaals de gewelddadigheid van de heersende 
machten van de angst aan het licht. 

�� :SIHIR�IR�ZEWXLSYHIR�ZER�LIX�KIPSSJ�MR�
geweldloosheid – de krachten van de Liefde. De 
godsdienst in de wereld en de eredienst zijn elkaars 
spiegelbeeld; innig verbonden en niet los van elkaar 
ZIVOVMNKFEEV��3SO�HI�EGXMI�ST�WXVEEX�MW�IIR�KIFIH��)R�
het liturgisch gebed is de voedingsbodem om actief te 
worden in het licht van het project “Koninkrijk van God 
op aarde.”

�� ;ERRIIV�[I�^IPJ�QIVOIR�MR�HI�WXIQQMRK�ZER�
veroordeling en uiterste boosheid te komen, vangen 
we elkaar als teamleden op door over de aanleidingen 
daarvoor uitgebreid te praten. We hebben een interne 
zorg voor traumatische ervaringen. 

De wortels om volhardend te kunnen zeggen “we refuse 
to be enemies” zitten diep. Ze zijn van spirituele aard en 
vergen discipline.

1EEVXIR�ZER�HIV�;IVJ��'48�20�

www.cpt-nl.org
www.tentofnations.org 



Lieve familie en vrienden, lieve sponsors, lieve lezers,
Zoals jullie in mijn eerste nieuwsbrief al hebben kunnen 
lezen, woon ik in Ciudad Sandino, een buitenwijk van 
Managua, de hoofdstad van Nicaragua en werk ik mee in 
LIX�TVSNIGX�')'-1�� Ẃ�1SVKIRW�OYR�NI�QI�^SEPW�KI[SSRPMNO�
nog steeds in de “Maura Clarke” school vinden, waar 
ik samen met Judith, een andere vrijwilligster die door 
)-6)2)�MW�YMXKI^SRHIR��EPW�PIVEVIW�[IVO��,SI[IP�[I�
ZIVPIHIR�NEEV�RSK�EPW�PIVEVIW�)RKIPW�qR�WTSVX�JYRKIIVHIR��
KEER�[I�SRW�LIX�OSQIRH�NEEV�LIPIQEEP�ST�)RKIPW�
concentreren. Deze verandering heeft te maken met het 
JIMX�HEX�HI�WGLSSP�ZSSV�LIX�ZEO�)RKIPW��ERHIVW�HER�ZSSV�
sportonderwijs, maar over erg weinig leraren beschikt. 
Omdat de klassengrootte 40 leerlingen bedraagt, ging 
het er tijdens de sportlessen dikwijls erg lawaaierig en 
chaotisch aan toe, zodat ik persoonlijk blij was met deze 
verandering. Nu geven we behalve aan de kleuters en 
de leerlingen van de eerste klassen ook nog les aan de 
tweede en derde klassen.

Om de leerlingen rustig aan de vreemde taal te laten 
wennen, krijgen de kleuters (in de leeftijd van vier en vijf 
NEEV�ZSSV�)RKIPW�QEEV�OSVXI�PIWXMNHIR�ZER�SRKIZIIV�XMIR�
minuten. De lengte en frequentie van de lessen neemt 
vervolgens ieder jaar een beetje toe. In de derde klas 
wordt bijvoorbeeld driemaal per week een volledig lesuur 
gegeven. Omdat de kinderen zelf nu nog maar net in de 
moedertaal leren lezen en schrijven, krijgen ze in eerste 
instantie mondeling onderwijs. Dan kan het soms heel 
lastig zijn om de kinderen de hele tijd bij de les te houden.

’s Middags gaan we verder met onze Pulsera-cursus  
(armbanden knopen) . Bovendien zijn we dit jaar gestart 
QIX�LIX�KIZIR�ZER�WXYHMIFIKIPIMHMRK�)RKIPW�EER�PIIVPMRKIR�
van de Secundaria (middelbare school, 7e klas). In het 
begin was ik echt verbaasd toen duidelijk werd dat veel 
van deze leerlingen, ondanks het feit dat ze voor een deel 
EP�IIR�TEEV�NEEV�)RKIPWI�PIW�LEHHIR�KIZSPKH��IMKIRPMNO�RSK�
maar zo weinig woorden kenden. Daarom behandelen wij 
tijdens de steunuren dezelfde thema’s als wij ’s morgens 
ook in onze Primaria-klassen (basisschool) behandelen. 
Je kunt dan toch aanzienlijk sneller vooruitgang boeken O
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en ook veel dieper op de sterke en zwakke punten van 
de leerlingen ingaan. Dat is tijdens een normaal lesuur 
)RKIPW�QIX�IIR�KVSIT�ZER����PIIVPMRKIR�LIPEEW�RMIX�LEEPFEEV��
Bovendien zijn de leerlingen die steunlessen volgen altijd 
heel erg gemotiveerd en dat maakt zo’n steunuur toch wel 
aanzienlijk plezieriger.

)IR�ERHIV�HIIP�ZER�QMNR�XEEO�FIWXEEX�YMX�HI�^SKIREEQHI�
±)HYGEGMzR�HI�%HYPXSW²��ZSP[EWWIRIRSRHIV[MNW��;I�KEER�
iedere avond naar het huis van een oudere dame om samen 
met haar en nog een paar andere vrouwen te oefenen in 
lezen en schrijven.

In principe duurt het onderwijsprogramma drie jaar, met aan 
het eind ervan een afsluiting die gelijk staat aan die van de 
FEWMWWGLSSP��HI^I�HYYVX�MR�2MGEVEKYE�^IW�NEEV��:SSV�MIHIV�
leerjaar krijgen de leerlingen een aantal werkschriften. Ook 
blocnotes en potloden worden gratis verstrekt.

In het eerste leerjaar gaat het primair om het aanleren 
van lezen, schrijven en rekenkundige basisbewerkingen. In 
de daarop volgende twee jaar worden deze vaardigheden 
verdiept. De teksten worden langer en zijn in het algemeen 
leerzaam.

We zitten nu met onze leerlingen in het tweede jaar. 
:IVPIHIR�NEEV�LIF�MO�QMNR�PIWWIR�EPPIIR�QSIXIR�KIZIR��(MX�
jaar werk ik samen met Judith. Hierdoor kunnen wij onze 
werkzaamheden verdelen en kan ik mij vooral op een van 
de vrouwen concentreren. We proberen ons samen door 
de lettertjes heen te slaan. Bij iemand die ouder is, gaat dat 
duidelijk moeizamer dan bijeen kind. Dat is in staat binnen 
enkele maanden te leren lezen en schrijven.

Hoewel mijn taak hoofdzakelijk uit lesgeven bestaat, vind 
ik de alfabetiseringslessen toch het leukst. Zij verrijken mij 
het meest. Dat komt omdat wij ons met onze leerlingen 
SQVMRKH�[IXIR�HSSV�SRKIPSS¾MNO�LEVXIPMNOI�IR�[IP[MPPIRHI�
personen.

.EWQMR�%PMRE�:MZMER�,IMHIR
)-6)2)�ZVMN[MPPMKWXIV�MR�2MGEVEKYE

Zoals jullie in de laatste nieuwsbrief van december 2013 
hebben kunnen lezen, ben ik sinds half oktober weer 
EGXMIJ�ZSSV�)-6)2)�-RXIVREXMSREEP�MR�2MEQI]��2MKIV��RE�
een afwezigheid van vier jaar. 

)V�MW�MR�HMI�XMNH�[IP�LIX�IIR�IR�ERHIV�ZIVERHIVH��LIX�
bureau is verhuisd, de activiteiten zijn van nationaal naar 
regionaal niveau gegaan met projecten in Niger, Mali en 
&YVOMRE�*EWS�IR�EPPIW�PMNOX�TVSJIWWMSRIPIV�XI�ZIVPSTIR��
Het was voor mij een groot plezier om weer met veel 
oude bekenden in contact te komen, te zien hoe zij zich 
in die tussentijd hebben ontwikkeld, te constateren dat 
de werksfeer nog altijd prima, participatief en collegiaal 
MW�IR�HEX�HI�MHIEPIR�ZER�)-6)2)�RSK�WXIIHW�[SVHIR�
nagestreefd.

Na mijn introductieperiode in Niger, heb ik een maand 
in Duitsland doorgebracht, waar de collega’s van het 
hoofdkantoor in Neuwied mij van alle zaken die voor 
mijn nieuwe functie van belang zijn op de hoogte hebben 
gebracht. Daarna volgde een kort verblijf in Nederland 
waar ik met mijn vrouw Sylvia en Xavier en Serge, mijn 
X[II�^SRIR��OIVWX�LIF�KIZMIVH��:IVZSPKIRW�FIR�MO�[IIV�
naar Niger terug gereisd. 

4IV���HIGIQFIV������LIF�MO�SJ½GMIIP�HI�JYRGXMI�ZER�
coördinator voor de Sahel overgenomen van Christoff 
ZSR�)HMK��QMNR�ZSSVKERKIV�IR�ZER�HI�MRXIVMQ�GS}VHMREXSV��
HMI�MR�&YVOMRE�*EWS�EGXMZMXIMXIR�ZSSV�)-6)2)�KEEX�
uitvoeren.

Als coördinator ben ik eindverantwoordelijk voor 
een goede begeleiding en afwikkeling van de diverse 
TVSNIGXIR��EPWSSO�ZSSV�LIX�TIVWSRIIP��HI�SJ½GMtPI�

ZIVXIKIR[SSVHMKMRK�IR�HI�EHQMRMWXVEXMIZI�IR�½RERGMtPI�
EJ[MOOIPMRK�ZER�HI�)-6)2)�EGXMZMXIMXIR�MR�HI�7ELIP��,MIVFMN�
[SVH�MO�FMNKIWXEER�HSSV�IIR�KVSXI�KVSIT�½NRI�GSPPIKE Ẃ��
,SI[IP�)-6)2)�SSO�EGXMZMXIMXIR�MR�1EPM�IR�&YVOMRE�*EWS�
heeft, zijn de meeste medewerkers betrokken bij de 
projecten in Niger en werken op ons bureau in Niamey.

3T�HMX�QSQIRX�PSTIR�HI�ZSPKIRHI�)-6)2)�TVSNIGXIR�MR�
Niger:
- APTE: een project voor plattelandsontwikkeling 
met als doel de situatie van de bevolking in een aantal 
KIQIIRXIR�VSRHSQ�8IVVE��XIKIR�HI�KVIRW�QIX�1EPM�IR�
&YVOMRE�*EWS��XI�ZIVFIXIVIR�

- PAPEC: een educatief project waarbij 
Koranscholen in Niger worden gemotiveerd om naast het 
geven van religieuze lessen ook het lezen en schrijven in de 
eigen taal aan de bevolking te onderwijzen

- GENOVICO: een project waarin met zich 
bezig houdt met onder andere vredesonderwijs, de 
KVSRHWXSJJIRTVSFPIQEXMIO�MR�2MKIV��1EPM�IR�&YVOMRE�*EWS�IR�
het ondersteunen van de lokale media. 

-R�LIX�OEHIV�LMIVZER�LIIJX�HI�)9�LIX�OSQIRH�NEEV�WXIYR�
XSIKI^IKH�EER���TVSNIGXIR��)<36��HEX�REEV�STPSWWMRKIR�
ZSSV�HI�TVSFPIQIR�IR�GSR¾MGXIR�VSRH�HI�KSYH[MRRMRK�MR�
RSSVH[IWX�2MKIV�KEEX�^SIOIR�IR�'-8'31��HEX�XIGLRMWGL�
en inhoudelijk met de lokale radiostations als belangrijkste 
informatiebron voor de bevolking gaat werken.

8SX�^SZIV�IZIR�SZIV�QMN�IR�QMNR�RMIY[I�FEER�FMN�)-6)2)�MR�
de Sahel.
.IVSIR�6SSZIVW�)-6)2)�GS}VHMREXSV�ZSSV�HI�7ELIP��

Vrijwilligersverhalen: 4VSNIGX�')'-1��'MYHEH�7ERHMRS��2MGEVEKYE
nieuwsbrief van Jasmin Alina Vivian Heiden

Jeroen Roovers: mijn werkzaamheden voor EIRENE in Niger
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Nieuws van het CENIDH in Nicaragua

In deze nieuwsbrief enkele nieuwsberichten over 
')2-(,��HI�SVKERMWEXMI�[EEVZER�')2-(,�)WXIPu�
onderdeel uitmaakt.

3T����JIFVYEVM�LIFFIR�')2-(,�IR�HI�-RHMER�

�'EVMFFIER�9RMZIVWMX]�MR�&PYI½IPHW�IIR�
samenwerkingsovereenkomst gesloten. Gezamenlijk 
gaan zij zich inzetten om de verdediging van 
mensenrechten te promoten, academische 
uitwisseling aan te gaan en onderzoek op te starten 
over mensenrechtenthema’s. Op deze manier kan het 
')2-(,�KIFVYMOQEOIR�ZER�HI�EGEHIQMWGLI�IVZEVMRK�
van de universiteit, terwijl omgekeerd de universiteit 
OER�TVS½XIVIR�ZER�HI�TVEOXMWGLI�IVZEVMRK�ZER�LIX�
')2-(,�MR�LIX�ZIVHIHMKIR�ZER�HI�QIRWIRVIGLXIR��
Samen gaan de twee instellingen educatiemateriaal 
ontwikkelen en seminars, workshops en symposia 
organiseren met de belangrijkste actoren op het 
gebied van de mensenrechten, zoals lokale overheden 
en kwetsbare bevolkingsgroepen.

3T����IR����JIFVYEVM�NP��REQ�')2-(,�HIIP�EER�
een internationaal forum over kinderrechten en 
het bevorderen van een vredescultuur. Dit forum 
werd georganiseerd door het Centraal-Amerikaans 
4EVPIQIRX�IR�KILSYHIR�MR�%WYRGMzR�MR�+YEXIQEPE��
)V�HIHIR�ZIPI�MRXIVREXMSREPI�SVKERMWEXMIW�QII�EER�
het forum: NGO’s, medewerkers van universiteiten 
en afgevaardigden van het Centraal-Amerikaans 
4EVPIQIRX�YMX�2MGEVEKYE��,SRHYVEW��+YEXIQEPE��)P�
Salvador, de Dominicaanse Republiek en Panamá. 

De grootste problemen die kinderen 
belemmeren in hun ontwikkeling, zijn: chronische 
ondervoeding, weinig scholing, huiselijk geweld en 
tienerzwangerschappen. De politiek in de 

verschillende landen doet er nog niet genoeg aan om 
HI^I�SQWXERHMKLIHIR�XI�ZIVFIXIVIR��,IX�')2-(,�
benadrukte de relatie tussen mensenrechten en een 
vredescultuur, want alleen als sociale ongelijkheid 
wordt opgeheven, kan er een permanente vrede 
ontstaan op nationaal en internationaal niveau. 

2EXYYVPMNO�LIIJX�SRW�½PMEEP�MR�)WXIPu�SSO�RMIX�
stilgezeten. Naast behandelde aanklachten zijn het 
afgelopen jaar weer veel educatieve activiteiten 
ondernomen voor verschillende bevolkingsgroepen, 
ZSSVEP�NSRKIVIR�IR�ZVSY[IR��)V�[IVHIR�QIIV�
jongeren opgeleid om promotor te worden en 
bekend te raken met de idee van een vredescultuur. 
Zij hebben hun kennis en workshops weer 
met andere jongeren gedeeld, zodat de sociale 
RIX[IVOIR�IR�HI�HIIPREQI�ZIVWXIVOX�[SVHIR��)V�^MNR�
verschillende workshops gehouden om bewustzijn 
te kweken over het belang en de noodzaak om 
de mensenrechten te promoten en verdedigen 
door middel van casestudies. Het verschil tussen 
een misdrijf en een schending van mensenrechten 
werd behandeld en er werd kennis gemaakt 
met de formele en informele manieren om de 
mensenrechten te verdedigen. Naast de theorie zijn 
er workshops gehouden over de praktische kant van 
mensenrechtenverdediging.

')2-(,�)WXIPu�LIIJX�LIX�EJXIPSTIR�NEEV�SSO�KI[IVOX�
met een aantal laatstejaars rechtenstudenten 
om hen meer praktische ervaring en inzicht in 
mensenrechtenproblematiek te geven. Zij hebben 
meegewerkt aan zaken en sommigen zijn nog steeds 
ZIVFSRHIR�EER�LIX�')2-(,��

Liseth Meijer
7XYYVKVSIT�')2-(,��)WXIPu
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