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De voorbereidingen voor een nieuw 
project van EIRENE in Nicaragua 
zijn in volle gang. Het betreft het 
ondersteunen van een Rechtswinkel 
van de mensenrechtenorganisatie 
CENIDH in de stad Estelí in het 
noordwesten van Nicaragua. Dit is 
dezelfde stad, waar ook het Centro 
Juvenil ligt van de zelfhulporganisatie 
Los Pipitos, dat zoals u weet ook 
door EIRENE wordt ondersteund. 
De organisatie CENIDH (Centro 
Nicaragüense de Derechos Humanos) 
is in 1990 opgericht en is een niet 
aan enige partij gebonden niet-
gouvernementele organisatie (NGO).

De relatie tussen CENIDH en EIRENE-
Internationaal dateert al van 1999. Nu 
heeft CENIDH EIRENE-Nederland 
verzocht om een financiële bijdrage te 
leveren aan een uitbreiding van één van 
haar filialen in het land, de rechtswinkel 
in de stad Estelí. Deze uitbreiding 
is noodzakelijk in verband met de 
verslechterende mensenrechtensituatie 
als gevolg van de toenemende politieke, 
economische en sociale problemen 
van het land. Met meer financiële 
middelen zal CENIDH in staat zijn haar 
activiteiten op al deze werkterreinen te 
intensiveren. 

In het kantoor in Estelí zijn drie 
beroepskrachten werkzaam, waaronder 
twee advocaten en een administratieve 
kracht. Verder werken er zes educatieve 
medewerkers/voorlichters. Daarnaast 
zijn er regelmatig rechtenstudenten via 
een stage betrokken bij de rechtswinkel. 
Het veldwerk wordt voornamelijk 
verricht door een groot aantal 
vrijwillige “promotoren”, die door de 
beroepskrachten worden geschoold en 
begeleid.

Doelstellingen CENIDH
Het doel van CENIDH is om de 
rechten van de mens zoals deze in 
de Nicaraguaanse Grondwet en in 

Internationale Verdragen zijn vastgelegd, 
gerespecteerd te krijgen. Zij probeert 
dit doel te bereiken door uiteenlopende 
activiteiten:

a. Conflictoplossing
CENIDH speelt een belangrijke rol 
bij de oplossing van conflicten tussen 
overheidsorganen en burgers alsmede bij 
conflicten tussen burgers onderling:

- corruptie en willekeur van 
ambtenaren, zoals politie, openbaar 
ministerie en rechtelijke macht,

- afwezigheid van rechtszekerheid, 
het recht onschuldig te zijn totdat 
het tegendeel is bewezen (te lang 
in voorlopige hechtenis),

- geen toegang tot de rechtspraak of 
geen rechtvaardige rechtsgang,

- toenemende kinderarbeid, met 
name in de tabaksindustrie,

- schending van de fysieke en 
psychische integriteit: seksueel 
misbruik en uitbuiting op de 
werkvloer, schending van het recht 
op salaris, huiselijk (seksueel) 
geweld,

- schending van het recht op 
landeigendom.

CENIDH heeft een bredere definitie van 
de te beschermen rechten dan alleen  “de 
rechten van de mens” in juridische zin, en 
richt zich dus niet alleen op bescherming 
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van bepaalde rechten van de burger 
tegen inbreuk door de overheid. 
De ruimere definitie is het gevolg 
van het feit dat in veel gevallen 
het onderscheid tussen overheid 
en burger wegens corruptie en 
belangenverstrengeling moeilijk is 
aan te geven.

b. Voorlichting
Naast de directe hulpverlening 
bij geschonden rechten proberen 
de promotoren via voorlichting, 
workshops en huisbezoeken de 
bevolking te stimuleren zich ook 
zelf met thema’s van de rechten van 
de mens bezig te houden en voor 
hun eigen rechten en belangen op 
te komen, tegenover de overheid en 
tegenover hun medeburgers.

c. Onderzoek en P.R.
Bovendien verricht CENIDH 
onderzoek naar de oorzaken 
en de frequentie van 
mensenrechtenschendingen in 
Nicaragua om vervolgens de 
resultaten van deze onderzoeken in 
preventieve zin te kunnen gebruiken. 
Belangrijk middel hierbij zijn haar 
P.R.- en lobby- activiteiten in de 
richting van overheidsinstanties 
en burgerorganisaties en 
media. Naast publicatie van 
mensenrechtenschendingen 
neemt zij ook initiatieven tot het 
organiseren en mobiliseren van 
protest- en solidariteitsacties.

Het werk van het filiaal heeft tot nu 
toe een gunstige uitwerking gehad 
op de arbeidsvoorwaarden van de 
arbeiders, (vooral de tabaksarbeid(st)
ers) en op de rechten van 
vakbonden, boerenorganisaties, 
gemeenschappen van de 
inheemse bevolking (indígenas) en 
belanghebbenden van de agrarische 
hervormingswetten of stedelijke 
eigendomswetten. Daarnaast doen 
de bewustwordingsbijeenkomsten 
en workshops door de 
promotoren van CENIDH hun 
invloed gelden op het gebied van 
gemeenschapsontwikkeling en 
de opbouw van de participatieve 
democratie. Uitgangspunt hierbij 
is altijd de solidariteit met de 
meest kwetsbare groepen in 
de samenleving, omdat juist 
deze groepen de bescherming 
en verdediging van hun meest 
fundamentele rechten het hardst 
nodig hebben. 

Burgemeester- en 
gemeenteraadsverkiezingen
Met de burgemeesters- en 
gemeenteraadsverkiezingen zojuist 
achter de rug (9 november) lijken 
de Rechtswinkels van CENIDH 
des te meer in een grote behoefte 
te voorzien bij de verdediging 
van de mensenrechten. De 
democratische rechten der burgers 
lijken bij deze verkiezingen met 
voeten getreden te zijn: reeds in 
de aanloop naar de verkiezingen 
werden partijen die door de 
regeringspartij FSLN als geduchte 
concurrenten werden beschouwd 
van deelname uitgesloten; een 
groot aantal kiezers van de 
belangrijkste oppositiepartij PLC 
(Partido Liberal Constitucionalista) 
werd niet geregistreerd en andere 
kiezers kregen niet op tijd hun 
legitimatiebewijs, waardoor zij hun 
stem niet konden uitbrengen; voorts 
werden er geen onafhankelijke 
internationale waarnemers bij de 
verkiezingen toegelaten. 

Op de dag na de verkiezingen 
werden vele stembiljetten ten 
gunste van de PLC teruggevonden 
op kerkhoven, vuilnisbelten en 
open riolen, tezamen met een 
groot aantal legitimatiebewijzen, 
gewoon weggegooid of verbrand; 
een groot aantal stembiljetten 
werd ongeldig verklaard door de 
Hoge Kiesraad, die gedomineerd 
wordt door de regeringspartij 
FSLN. Volgens de oppositiepartij 
PLC, een aantal media, de 
Katholieke Bisschoppenconferentie, 
verschillende evangelische 
kerkgenootschappen en een groot 
aantal niet-gouvernementele 
organisaties, waaronder ook 
CENIDH, is er door president 
Daniël Ortega en zijn “Regering 
van Nationale Eenheid en 
Verzoening” op grote schaal 
fraude gepleegd. Ook het recht 
om zijn mening tegen dit gevoelde 
onrecht te uiten door middel van 
demonstraties en vredesmarsen 
wordt momenteel op tal van 
plaatsen met geweld geschonden 
door paramilitaire troepen en 
regeringsaanhangers (veelal leden 
van de plaatselijke CPC’s (Consejos 
de Poder Ciudadano = Raden van 
Burgermacht)). 
Volgens de officiële uitslag door 
de Hoge Kiesraad heeft de 
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In deze 
december Nieuwsbrief staat veel 
informatie over alles wat er in de 
laatste maanden is gebeurd.
Eind september is Paul Gentner 
overleden.  Bijna zijn hele leven  
heeft in dienst gestaan van 
EIRENE Internationaal. Zijn 
vriend Harry Schram gedenkt 
hem.
Ine Zuurmond is  met haar werk 
als Senior vrijwilliger in Noord 
Amerika begonnen en vertelt ons 
waar zij werkt.
 Jacob Koorn bericht uit Burkina 
Faso, waar hij alweer ruim een 
half jaar woont en werkt.
Aan het nieuwe project – een 
rechtswinkel in Esteli, Nicaragua 
– wordt hard gewerkt. Hielke 
Wassenaar vertelt hierover.
Jan Schaake houdt ons op de 
hoogte over  de activiteiten van 
burgervredeswerk in Nederland.
Twee bestuursleden, Paul den 
Hartog en Henny van  der Ree 
bezochten in november de 
Council in  Neuwied en brengen 
verslag uit.

Tot onze grote vreugde is in 
november de eerste akte van 
schenking voor EIRENE bij de 
notaris gepasseerd. Wij hopen dat 
meer mensen dit goede voorbeeld 
zullen volgen.
Onze nieuwe Duitse vrijwilliger, 
Malte Hakemann, heeft zich 
inmiddels goed ingewerkt. Als u 
naar het kantoor belt, krijgt u 
hem aan de telefoon.

Wij hopen dat u met veel plezier 
deze nieuwsbrief leest en hem 
misschien door geeft aan anderen.

Wij wensen u goede kerstdagen 
en een vreugdevol Nieuwjaar.

Jet Visser-Romijn
Bestuurslid Eirene Ned
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regeringspartij FSLN in meer 
dan 90 van de 146 gemeenten in 
het land gewonnen. Het is op dit 
moment nog niet te voorspellen 
welke gevolgen deze gang van zaken 
zal hebben voor de toekomstige 
ontwikkeling van het rechtssysteem 
en de democratie in Nicaragua. 
In ieder geval is het voor EIRENE 
reden temeer om het werk van 
CENIDH in Estelí en omgeving te 
ondersteunen.  

Duur van het project
EIRENE-Nederland heeft CENIDH 
onder voorbehoud toegezegd het 
project te ondersteunen voor een 
termijn van 5 jaren, te beginnen in 
januari 2009 of zoveel later als de 
middelen ter beschikking komen en 
ter beschikking worden gesteld. De 
voortduring van het project wordt 
afhankelijk gesteld van de resultaten 
van de tussentijdse evaluaties die 
jaarlijks plaats zullen vinden.
 
Voorlichting in Nederland
Naast de financiële ondersteuning 
aan de Rechtswinkel in 
Nicaragua stelt EIRENE zich 
voor in Nederland bekendheid 
te geven aan dit project door 
middel van het houden van  
voorlichtingsbijeenkomsten 
en via publicaties en 
voortgangsrapportages in de 
nieuwsbrief en op haar website. 
Het ligt in dit verband in de 
bedoeling om in de loop van de 
duur van het project over en weer 
stageplaatsen te creëren voor 
rechtenstudenten uit Nicaragua 
en Nederland, respectievelijk bij 
advocatenkantoren in Nederland 
en de Rechtswinkel in Estelí in 
Nicaragua.
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Hielke Wassenaar
Vrijwillige coörd. Latijns Amerika

Malte is begonnen bij EIRENE

Een nieuwe Duitse kantoorvrijwilliger gaat aan het werk.

Mijn naam is Malte Hakemann en ik ben inmiddels al 3 maanden voor 
EIRENE-Nederland en Kerk en Vrede werkzaam. Voor ik mijn eindexamen 
vlakbij Bremen heb gedaan, vroeg ik mij af hoe ik daarna een tijd in het 
buitenland zou kunnen doorbrengen. Omdat ik de dienstplicht moest 
vervullen was ik op zoek naar een mogelijkheid om de tijd nuttig te 
besteden. Op die manier kwam ik informatie over vrijwilligerswerk in het 
buitenland tegen en dus ook  over de organisatie EIRENE. Achteraf realiseer 
ik me nu dat ik bijna een heel jaar  bezig ben geweest met sollicitaties en 
voorbereidingen en verschillende seminars. Daardoor was ik des te blijer 
toen ik uiteindelijk mijn wens in Nederland voor een organisatie te mogen 
werken, kon vervullen. 

Ik was erg benieuwd hoe ik de nieuwe taal onder de knie zou krijgen, 
maar het bleek wel mee te vallen. Tijdens mijn taalcursus in augustus 
had ik genoeg rust om mijn internationale medecursisten beter te leren 
kennen en voor de eerste keer veel dingen zelf te regelen. Toen begon 
ik ook een mogelijkheid te zoeken om naast kantoorwerk ook verder 
te sporten. Gelukkig heb ik in Utrecht lid kunnen worden van de oudste 
tafeltennisvereniging van Nederland, UTTC.

Net als mijn voorgangers werk ik zowel voor EIRENE-Nederland als 
voor Kerk en Vrede. Ik houd me bij beide organisaties vooral bezig 
met administratieve klussen maar ook met het mede-organiseren van 
verschillende bijeenkomsten. Tijdens de voorbereidingen voor deze 
nieuwsbrief heb ik in het bijzonder gemerkt hoe zelfstandig ik bij EIRENE-
Nederland mag werken. En toen ik teksten in het Duits, het Engels ofwel 
in het Frans en andersom kon vertalen, kreeg ik ook  meer inzicht in het 
internationale aspect van mijn vrijwilligersdienst. Ik ben zelf recentelijk in 
Noord-Ierland gewest omdat er een seminar van EIRENE plaats vond en 
ik ga soms naar vergaderingen en andere evenementen in Nederland heen, 
zodat mijn dienst hier vol afwisseling is. 
Ik zie uit naar een leuk verblijf in Utrecht en wil de mensen van EIRENE-
Nederland en Kerk en Vrede die deze goede start hebben mogelijk gemaakt 
alvast hartelijk bedanken.

Graag tot ziens!

 

EIRENE-Nederland is blij met alle bijdragen van haar leden, 
donateurs, de giften van kerken en andere instanties. Uiteraard 
zijn ook de sponsorbijdragen voor onze uitgezonden vrijwilligers 
zeer welkom en noodzakelijk.

EIRENE-Nederland is bezig met eigen meerjarige projecten (zie elders 
in deze Nieuwsbrief het artikel over Estelí) en daarom biedt zij u de 
mogelijkheid om schenkingen te doen via een notariële akte. Een dergelijke 
akte loopt 5 jaar. 

Schenken via een notariële akte
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EIRENE Nederland

Malte Hakemann
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Henny van der Ree
 Penningmeester EIRENE Nederland

Voordeel notariële akte
Als u een gift overmaakt dan kunt u 
deze aftrekken voor de belastingen 
als al uw giften samen tussen 1 % en 
10 % van uw bruto-inkomen liggen. 
Blijven de giften beneden 1 % of 
komen ze uit boven 10 % dan zijn 
uw giften niet aftrekbaar.

Als u een schenking doet via een 
notariële akte dan is het gehele 
bedrag voor de belastingen 
aftrekbaar. In dat geval betaalt u 
dus minder belasting en neemt de 
belastingdienst als het ware een 
deel van uw schenking voor haar 
rekening.

In verband met de notariskosten 
dient uw gift minimaal  100,— 
per jaar voor de periode van 5 
jaar te zijn, dus in totaal  500,—. 
Het regelen van een notariële 
schenking is een relatief eenvoudige 
procedure en wordt door ons voor 
u georganiseerd. Neem hiervoor 
even contact op met het kantoor 
in Utrecht. (Tel. 030 – 271 43 76 of 
mail ons info@eirene-nederland.
org)
De fiscale voordelen van een 
schenking via een notariële akte 
leveren alleen maar blije gezichten 
op: U, EIRENE-Nederland en vooral 
de deelnemers aan de projecten. Tel 
uit uw winst.

  Vrijwilligerswerk buitenland

Dit is een samenvatting van enkele nieuwsbrieven die Jan Jacob Koorn  
heeft geschreven. Hij is vrijwilliger voor EIRENE in Ouagadougou in 
Burkina Faso.

Met de theatergroep naar het Burkinese platteland

Op een middag mocht ik mee met de theatergroep, die een voorstelling 
ging  verzorgen in een 
dorp op ongeveer 60 
kilometer van Ouaga. 
We vertrokken om 
13.40 uur vanaf ICCV. 
We zouden om 12.00 
uur weggaan en om te 
zorgen dat iedereen er 
op tijd was, had Eric de 
theaterdocent, tegen de 
jongeren gezegd dat ze 
er om half elf moesten 
zijn.
Vervolgens hadden we 
een reis van ongeveer 
drie uur voor de boeg. 
Soms moesten we 
uitstappen, omdat de bus alleen zijn weg kon vervolgen zonder passagiers. 

Toen we aankwamen, eerst een klein stukje improvisatietheater en dans 
om het publiek in de stemming te brengen. Wat mij opviel, was dat de 
kinderen veel meer timide waren dan in de hoofdstad. Geen kinderen die 
Nassara riepen en ook geen kinderen die me een handje kwamen geven. 
Wel een ontmoeting met de Naba, het dorpshoofd. Het gaat hier om een 
kennismaking waarbij je als gast vraagt hoe het met het dorpshoofd en zijn 
dorp gaat en hij vraagt ook naar de nieuwtjes uit Ouaga. ’s Avonds bracht 
de theatergroep een voorstelling over ontbossing en het belang verstandig 
om te gaan met de natuur. Daarna slapen in de open lucht. Nou ja, van 
slapen kwam niet veel, want er werd nog lang muziek gemaakt en daarna 
bleef gedurende vrijwel de hele nacht de muziek uit de stereo komen. Hier 
had ik al over gelezen en nu maakte ik het in de praktijk mee: In Afrika 
hoort geluid bij het leven.

Tijd en Geld in Burkina  

Tijd in Burkina Faso

De manier waarop in Burkina (en misschien ook wel in andere delen van 
Afrika, maar ik ken alleen de situatie in Burkina) met tijd wordt omgegaan 
is een geheel andere dan in Nederland. Het net genoemde voorbeeld over 
de theatervoorstelling illustreert dat mooi: “We vertrokken om 13.40 
uur vanaf ICCV. We zouden om 12.00 uur weggaan en om te zorgen dat 
iedereen er op tijd was, had Eric, de theaterdocent, tegen de jongeren 
gezegd dat ze er om half elf moesten zijn.”Dit is een goed voorbeeld van 
hoe de mensen hier met tijd omgaan. Als je wil dat mensen om 9 uur op 
een vergadering zijn, kun je maar beter zeggen dat de vergadering om 8 uur 
begint of om half 8. 

Een tijdje geleden ging ik met René en Simon naar een doopfeest. Op een 

Nieuws van Jacob in Ouagadougou
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De Binnenstad van Ouagadougou

Onder het toeziend oog van de notaris 
wordt de eerste akte van schenking
voor EIRENE ondertekend
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gegeven moment kwam René bij 
mij aan de deur om te zeggen dat 
ik me moest haasten, want we 
gingen bijna weg. Ik haastte me 
(op de Nederlandse manier) en 
was binnen 5 minuten klaar voor 
vertrek... Vervolgens ging René 
nog even douchen. Dit duurde 
ongeveer twintig minuten en 
vervolgens gingen we naar Mariam 
(de vriendin van Simon) om haar 
op te halen. Zij stond ook nog 
onder de douche, dus hier duurde 
het nog een half uur. Vervolgens 
gingen we weg. Als ik me beter had 
gerealiseerd wat haasten in een 
Burkinese context betekent, was ik 
zelf ook nog even lekker onder de 
douche gestapt!
Afspraken hebben ook niet 
dezelfde status als in Nederland. 
Mensen kunnen uren later pas 
aankomen (dit heeft met tijd te 
maken) of helemaal niet komen 
opdagen. Een klein excuus de 
volgende dag is voldoende: “Er 
kwam even iets tussen.” Voor 
mij (in Nederland toch echt 
een afsprakenman: “afspraak is 
afspraak”) niet altijd gemakkelijk 
om mee om te gaan.

De mensen nemen hier uitgebreid 
de tijd om elkaar te begroeten. 
Daarbij wens je elkaar niet alleen 
goedemorgen, maar vraag je ook 
hoe het met de familie gaat en op 
het werk. Op straat zitten vaak 
groepjes jonge mannen te kletsen 
en ik ben al regelmatig uitgenodigd 
om bij hen te komen zitten. Soms 
word ik dan ook uitgenodigd 
om een kopje thee met hen te 
drinken. Het ritueel van het maken 
van thee (hele sterke thee met 

heel veel suiker) wordt door één 
van de mannen gedaan en deze 
voorbereiding alleen al duurt meer 
dan een half uur. Zo’n gesprekje 
op straat kan dan ook rustig meer 
dan een uur duren.

Maar hier zijn de mensen niet 
met tijd bezig. Hier zijn voor- en 
nadelen aan. Wat ik zelf merk, is 
dat ik als Nederlander bijna altijd 
bezig ben met de activiteit die na 
de huidige volgt. Burkinabe leven in 
het moment.

Geld in Burkina

Geld speelt in Burkina een zeer 
overheersende rol. Dit heeft te 
maken met de enorme armoede 
in het land. Als blanke speel je in 
dit verhaal een speciale rol. Veel 
Burkinabe zien een blanke als 
een geldbron. Ik word regelmatig 
(elke dag) om geld gevraagd. Vaak 
als ik wat koop bij een kraampje, 
wordt door de dames die bij het 
kraampje staan, gevraagd (soms 
op een vrij dwingende manier) 
ook wat voor hen te kopen. In de 
winkels zijn voor veel producten 
geen vaste prijzen, dus speel je als 
klant het spel van afdingen met de 
handelaar.   

Verder zijn vriendschappelijke 
contacten en handel met elkaar 
vervlochten, want je koopt 
ook spullen bij je buren en 
vrienden. Zo koop ik mijn zeep 
bij de verpleegkundige, die dit als 
bijverdienste verkoopt en veel 
van mijn buren verkopen ook 
etenswaren aan de straat.

Ook wordt mij regelmatig 
(vooral door jonge mensen) om 

een correspondent gevraagd. 
Het gaat dan niet om een 
correspondentievriend- of 
vriendin, maar iemand in het 
Westen die hen financieel kan 
helpen.

De aantrekkingskracht die het 
Westen, vooral op jonge mensen 
heeft, is erg groot. Vaak vinden de 
mensen hier het heel oneerlijk 
dat het voor hen zo moeilijk 
is naar het Westen te gaan, 
terwijl de blanken wel zonder 
beperkingen de hele wereld 
rond kunnen reizen. Ze willen 
er immers alleen heen om te 
werken en ze willen alles wel 
doen, ook het werk waarvan ze 
denken dat de blanken zich te 
goed voelen om dat te doen. 

Ik heb hier vaak hele gemengde 
gevoelens bij. Aan de ene kant zit 
er iets heel oneerlijks in dat de 
(meestal blanke) mensen in het 
westen zo rijk zijn en de zwarte 
mensen hier zo arm. Tegelijkertijd 
is het onaangenaam vrijwel altijd 
in eerste instantie als geldbron te 
worden gezien en pas in tweede 
instantie als mens.

Jan Jacob Koorn
EIRENE vrijwilliger in Burkina Faso
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Eerste bericht van Ine Zuurmond
Ine Zuurmond werkt sinds kort als 
EIRENE Vrijwilliger in een voorstad 
van Denver, Colorado, USA. Zij 
vertelt hier iets over haar project.

“Ik werk in Bridgeway, dat is een 
opvanghuis voor jonge zwangere 
vrouwen in de leeftijd tussen 16 
en ongeveer 22 jaar. Soms zijn 
ze pas zwanger en soms ook al 
7 maanden. Wij als begeleidsters 
(‚Housemoms‘) proberen hen te 
helpen tijdens hun zwangerschap 
door mee te gaan naar het 

ziekenhuis.
Na hun bevalling gaan ze 14 dagen 
naar familie en komen dan weer 
terug in Bridgeway.
Ze kunnen maximaal één tot 
anderhalf jaar hier blijven, ze 
krijgen veel regels om hen te 
leren hun baby op te voeden. Ook 
moeten zij zelf naar school of 
werken. In het opvanghuis krijgen  
ze ook  huishoudelijke taken. 
De ‚Housemoms‘ wonen in een 
ander huis in Golden, ook een 

voorstad van Denver. Hier 
werd vroeger goud gevonden. 
Colorado ligt ongeveer 1100 
meter boven de zeespiegel. Het 
heeft een droog klimaat en 350 
dagen per jaar zon. Inmiddels ben 

ik al aardig gewend. 
Ik vind mijn werk 
afwisselend en 
leuk.”

Ine Zuurmond
EIRENE vrijwilligster in de VS
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EIRENE Internationaal

In Memoriam Paul Gentner

Geb. 25 juli 1933 - Overleden 29 september 2008

Op 29 september 2008 stierf Paul Gentner in Marseille. Wij treuren om een buitengewone vriend, die op zijn 
bijzondere wijze, door zijn compromisloze engagement en zijn eenvoud heel veel voor Eirene heeft betekend. Als 
geen ander heeft Paul zich voor EIRENE ingezet. Hij had zijn hart verpand aan Eirene.
Paul werd geboren in 1933 in een evangelisch-
piëtistische familie. Hij werd opgeleid als 
zakenman, kreeg een betrekking bij IBM, en ging als 
25 jarige voor het Mennonite Central Committee 
(MCC) naar Amerika. Toen hij terug-keerde 
kwam hij bij zijn oude werkgever terug. Drie 
jaar later werd hij door MCC gevraagd voor een 
hulpprogramma in Algerije. Hij zag deze vraag als 
een vingerwijzing van God: Menschen werden zur 
Linderung der Not anderer ge-braucht und ich glaubte, 
dies sei der konsequentere Weg der Nachfolge. 
In 1964 leerde hij zijn vrouw, Annik Reboul, 
kennen. Ook dit ziet hij als een teken van God.  
Na hun huwelijk zijn zij samen aan een leven met 
Eirene begonnen. 
Op de vraag van de toenmalige EIRENE-
verantwoordelijke Peter Dyk om naar Marokko te 
gaan antwoordde hij ja. Zes jaar bleven zij in Casablanca. 
In 1970 ging Paul werken op het bureau van EIRENE en kreeg hij kort daarna de leiding van het bureau. 
Onder zijn leiding verhuisde het Eirene-bureau naar de de gebouwen van de Herrnhutter Gemeente in Neuwied, 
bij Koblenz. Familie Gentner woonden met andere EIRENE-families en vrijwilligers in dit huis. Samen zetten zij er 
een woongemeenschap op die samen werken, mediteren en koken. Veel gasten werden in dit huis ontvangen. 
Na een aantal jaren kreeg hij de leiding over de boekhouhouding van Eirene. Na zijn pensionering zijn zij elders 
gaan wonen, waarvan de laatste jaren in Frankrijk. In deze tijd heeft Paul de Eirene-Stiftung opgericht, een stichting 
die het werk van Eirene financieel wil onderstrepen, zeker als er bijzondere uitgaven moeten worden gedaan.
Eirene dankt Paul en Annik voor alles wat zij voor Eirene hebben betekent en hebben verricht. Paul heeft ons nu 
verlaten, wij blijven achter met al onze herinneringen aan hem. In een herdenkingsdienst op 1 november 2008 is  
hem door velen gedacht.

Paul Gentner

Harry Schram
Bestuurslid EIRENE Internationaal

In het eerste weekend van November is weer de jaarlijkse council van de vereniging EIRENE 
International gehouden in Neuwied. Nederland was dit keer vertegenwoordigd door Henny van der 
Ree en ondergetekende.

Het was een memorabele bijeenkomst. Behalve de normale cyclus van gespreksonderwerpen, zoals het  
oedkeuren van de financiële verantwoording 2007 en het bespreken van de budgetten 2009 werd deze keer veel 
aandacht besteed aan de wijziging van de structuur. Dit ging gepaard met het bespreken van de gewijzigde teksten 
van de statuten. Een van de belangrijkste voorgestelde wijzigingen is dat er nu ook individuele
personen lid kunnen worden van EIRENE Internationaal en dat EIRENE Duitsland opgaat in de Internationale 
vereniging.

Wij zullen over deze voorstellen in december nog een keer verder praten met het bestuur en Harry Schramm, de 
internationale voorzitter van EIRENE.

Aan de ene kant willen wij niet te veel tijd besteden aan deze interne zaken, omdat we onze beperkte tijd graag 
willen besteden aan de werken die moeten gebeuren, zoals het ondersteunen van onze vrijwilligers en het
verder uitwerken van het project Estelli. Aan de andere kant is het ook buitengewoon belangrijk om een goed 
werkbare structuur te hebben, zodat in de toekomst het echte werk soepel verloopt.

EIRENE Internationaal Council 
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Naast dit belangrijke 
aandachtspunt hebben wij met 
elkaar een mooie avond
gehad met een presentatie van 
Elisabeth over een aantal nieuwe 
partners in Bosnie. 6 mooie 
projecten, die weer de zwaksten 
uit de samenleving ondersteunen, 
passeerden daar de revue. In de 
toekomst zullen wij daar wellicht 
ook Nederlandse vrijwilligers heen 
mogen sturen. Als je de foto’s
ziet van de projecten gaat je hart 
toch weer open! 

Al met al was het weer een mooi 
en nuttig weekend in Neuwied.

vervolg van pagina 6

Paul den Hartog
secretaris EIRENE Nederland

Onder deze titel vond op zaterdag 27 september 2008 in de 
Doopsgezinde Kerk van Leeuwarden de tweede regionale 
bijeenkomst over burgervredeswerk plaats die EIRENE dit 
kalenderjaar met NEAG Alternatieven voor Geweld en Peace 
Brigades International organiseert in het kader van de door de 
NCDO gesubsidieerde campagne ‘Vrede als Europese missie’.

 In het kader van deze campagne proberen we ons als EIRENE, NEAG en PBI sterk te maken voor een andere, 
civiele en geweldloze wijze van ingrijpen bij gewapende conflicten. Als de Europese Unie zichzelf als een 
vredesproject beschouwt, dan zou ze daar ook aan vast moeten houden en nu niet moeten werken aan de 
oprichting van iets als een Europees leger, waar juist dit halfjaar onder Frans voorzitterschap aan wordt gewerkt. 
EIRENE, NEAG en PBI zijn al jaren bezig, in Nederland en in Europa, om de overheden te interesseren voor 
burgervredeswerk, zoals dat bijvoorbeeld werd verricht door het Balkan Peace Team, door EIRENE in het kader 
van het Ziviler Friedensdienst programma en natuurlijk door PBI en Nonviolent Peaceforce. Maar niet alleen de 
politiek, ook veel Nederlandse burgers zijn nog niet echt op de hoogte van wat burgervredeswerk nu precies 
inhoudt.

Dit bleek ook wel uit de inleiding van Lútzen Kooistra, hoofdredacteur van het Friesch Dagblad en door onze 
lokale mede-organisator, het Fries Vredesplatform, aangezocht om de discussie een start te geven.
Hij beschreef een beeld van de vredesbeweging bestaande uit kritische krantenlezers die alles rond een bepaald 
conflict lazen, zich daar al discussiërend een mening over vormden om vervolgens in de pen te klimmen
voor een ingezonden brief, een handtekeningenactie of desnoods, maar steeds minder, een protestactie. In het 
beste geval kwam er ook nog een acceptgiro langs om te doneren voor een vredes- of mensenrechtenorganisatie 
in zo’n conflictgebied. Maar dat was het eigenlijk wel. Door zo’n vredesbeweging voelde hij zich niet echt
uitgedaagd. Als hoofdredacteur het Friesch Dagblad deed hij in ieder geval zijn best om de berichten over 
conflictgebieden die van westerse persagentschappen als Reuters binnenkomen te compenseren door berichten
van niet-westerse nieuwsbronnen zoals de Independent Press Service (IPS) die meer uitgaan van het perspectief 
van de mensen ter plaatse. Dat zouden vredesorganisaties misschien ook wat meer moeten doen. De informatie 
waar de door hem genoemde vredesactivisten zich op baseren lijkt toch voornamelijk uit de gewone, reguliere 
kranten en tv-journaals te komen.

Dit beeld van Kooistra werd vervolgens behoorlijk geloochenstrafd door Esther Vink die voor PBI in Colombia 
heeft gewerkt en door Marcel Smits die een tijdlang de activiteiten van Nonviolent Peaceforce op Sri Lanka
heeft gecoördineerd. Twee praktijkverhalen van vredesactivisten die niet alleen in de krant lazen wat er mis was in 
de wereld maar er daadwerkelijk naartoe gingen, een rol probeerden te spelen in het proces om verandering
te brengen in de conflictsituatie en daarover ook nog eens berichtten aan de in Nederland (of andere westerse 
landen) meelezende en betrokken achterban. Net zoals tientallen EIRENE vrijwilligers dat doen. Esther Vink

Plenaire discussie in Leeuwarden
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Kiezen voor echte vredesmissies
EIRENE Internationaal
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Ik steun het werk van EIRENE! 
Noteer me als lid  
(minimaal 15 euro/jaar)

Ik ken meer mensen die interesse 
hebben in EIRENE! Stuur me 

         extra nieuwsbrieven 
toe om aan hen door te geven

naam + adresgegevens:

Vacature / Agenda

  

Antwoordformulier

e-mail adres:

Ik wil een EIRENE-avond 
organiseren in mijn gemeente. 
Neem contact met me op.

Ik heb interesse in een 
vrijwillige vredesdienst in het 
buitenland. Houdt me op de 
hoogte van ontwikkelingen.

Vanuit een principe van actieve 
geweldloosheid ondersteunt EIRENE

 op het noordelijk en zuidelijk halfrond 
initiatieven, die zich voor geweldloze 
conflictoplossing en een duurzame en 
rechtvaardige ontwikkeling inzetten. 

EIRENE Nederland is onderdeel 
van EIRENE Internationaal. 

Postbanknr. 185 66 60
t.n.v. EIRENE Nederland 

te Deventer
(giften zijn aftrekbaar van de belasting)

Postadres:
Postbus 1528, 3500 BM Utrecht

Telefoon: (030) 271 43 76
Email: info@eirene-nederland.org
Web: www.eirene-nederland.org

Internationale Oecumenische
Vredesdienst

EIRENE-nieuws verschijnt 4x per jaar. 
Redactie: Malte Hakemann en Liseth 
Meijer.  Lay-out: Cesar N. Mercedes 

was in Colombia werkzaam bij een advocatencollectief dat zich inzette 
voor de positie van arme en ontrechte         boeren. Marcel Smits werkte 
op het centrale kantoor van Nonviolent       Peaceforce in Colombo, de 
hoofdstad van Sri Lanka, en coördineerde van daaruit het werk van enkele 
tientallen veldwerkers die in conflicten tussen met name de Ceylonese en 
de Tamilbevolking probeerden te bemiddelen. Conflicten die slechts zo af 
en toe de Nederlandse kranten halen maar waar dagelijks doden bij vallen 
en waar vele duizenden mensen onder te lijden hebben. En vredeswerk 
dat daadwerkelijk zoden aan de dijk zet en dat niet steeds vooral anderen 
(de regering, de Europese Unie of de oude of nieuwe president van de 
Verenigde Staten) oproept om dit te doen of dat te laten.

In de slotronde liet Kooistra dan ook weten dat hij overtuigd was van een 
zinvol stuk vredeswerk dat mensen echt iets in handen gaf om te doen. 
Een handelingsperspectief en niet enkel een protestactie links of rechts. 
En in die overtuiging sprak hij ongetwijfeld namens anderen in de zaal of 
daarbuiten die mogelijk niet goed raad weten met de vredesbeweging zoals 
die zich na de jaren ’80 heeft ontwikkeld, maar juist in het
burgervredeswerk van bijvoorbeeld EIRENE weer iets terug zien van 
constructief met je idealen aan de slag gaan en zelf een verschil kunnen 
maken. Hopelijk leidt dat tot meer mensen die als vredeswerkers 
uitgezonden willen worden, mensen die dat werk willen steunen en 
uiteindelijk tot politici die dit type vredeswerk de moeite waard vinden.

vervolg van pagina 7

Jan Schaake
Bestuurslid EIRENE Nederland

Ontwikkelingswerker/-ster 

Het werkgebied omvat de volgende 
taken:
- Adviseren over kwalitatieve 
gegevensverzameling met betrekking 
tot seksueel geweld en over het 
documenteren van gevallen van 
misbruik.
- Meewerken aan planning, 
monitoring en evaluatie van 
sensibiliserings-maatregelen voor 
meisjes/vrouwen.
- Ontwikkelen van trainingsmodules 
en cursusmateriaal voor 
assertiviteit-scursussen.
-Ontwikkelen van een concept voor 
nascholing van multiplicatoren.
- Netwerken opzetten met nationale en 
internationale partners, die in de regio 
werkzaam zijn.
- Indien nodig ondersteuning bieden aan 

andere projecten van EIRENE in Uganda.

17 december 2008

Op 17 december zal er een publieke 
voorlichtingsbijeenkomst over de 
ondersteuning van EIRENE Nederland 
voor een filiaal van de mensenrecht-
sorganisatie CENIDH in Estelí, 
Nicaragua plaats vinden.

De bijeenkomst begint met een 
korte inleiding over de organisatie 
EIRENE-Nederland, vervolgens wordt 
er een inleiding over de actuele 
politieke situatie in Nicaragua na de 
gemeenteraadsverkiezingen en over 
het project „Rechtswinkel Estelí“ 
gegeven. 

De bijeenkomst vindt plaats tussen 
19:30 en 21:30 in het Zalencentrum 
Delftstede, Phoenixstraat 66, 2611 AM 
Delft.

Bijeenkomst over Nicaragua 
in  Delft


