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Niger
2008 een jaar vol verandering
Ontwikkelingssamenwerking
Berichtte ik vorige keer over het
project in Dosso dat eind 2007 op
eigen benen ging staan, deze keer
zal ik proberen in het kort uit te
leggen wat ik het laatste jaar voor
EIRENE in Niger gedaan heb.
Van Dosso naar Niamey
Het was wel even omschakelen van een
rustig provinciestadje naar de Hoofdstad
Niamey van Niger. Woonden we daar in
een van de buitenwijken waardoor je
binnen vijf minuten wandelen buiten de
bebouwde kom was, in Niamey wonen
we in een echte woonwijk waardoor je
in ieder geval minstens 15 minuten in de
auto moet zitten (wat op zich zelf nog zo
slecht niet is) voordat je de velden voor
je ziet. Ons huis hier is ook prima, al is
de tuin wel wat kleiner dan we gewend
waren.Voordeel is wel weer dat we nu
nooit ver van de rivier vandaan zijn, wat
de recreatiemogelijkheden vermeerdert.
Daartegenover staan we nu wel eens
in een (korte) file, een fenomeen dat
in Dosso nog niet bestaat. De files
maar vooral de hoeveelheid auto’s
en brommers in niet al te beste staat
produceren op het asfalt maar vooral op
de vele zandwegen hier ook veel meer
stof dan voorheen in Dosso, waardoor
het vaker wat drukkend/benauwd is.
Verder is een van de grote voordelen
van een hoofdstad natuurlijk dat je er
supermarkten hebt (iets wat we in Dosso
niet hadden), zodat je af en toe op zijn
Hollands boodschappen kunt doen (en ja
met dezelfde verbazing als je de kassabon
krijgt …. Oeps… voordeel of nadeel die
supermarkten?).
Hier hebben we natuurlijk ook meer
contacten met andere expats, vooral via
de Franse school waar onze oudste zoon
(Xavier) naartoe gaat. Hij voelt zich hier
ook lekkerder op school omdat hij niet
meer de enige mengelmoes-jongen is en
niet meer als buitenbeentje op school
extra veel positieve en negatieve aandacht
krijgt. We hebben hier wat minder
contact met de buren dan in Dosso en
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Deelnemers planningsworkshop in Lembou (Tera)

ook het contact met de gemiddelde
Nigerijn is wat minder. Gelukkig heb
ik via de diverse sportactiviteiten nog
een link naar de mensen buiten het
ontwikkelingswerkerswereldje. Ondanks
dat we verhuisd zijn, blijft de band
met de sporters in Dosso bestaan en
natuurlijk probeer ik ook in Niamey de
sportbeoefening te ondersteunen, al
heb ik me wel voorgenomen niet zelf
training te gaan geven omdat dat niet
echt interessant is voor een relatief korte
periode.
Het werken op de EIRENE
Coördinatie in Niger
Sinds januari 2008 maak ik dus deel uit
van het EIRENE-team dat vanuit Niamey
de verschillende projecten in Niger en
Mali coördineert en ondersteunt. Ik werk
daarvoor samen met de coördinatrice
en het Nigerijnse ondersteunende
personeel (een secretaresse/caissière, een
boekhouder, een microkredietdeskundige
en een chauffeur).
Mijn werk bestaat hoofdzakelijk uit: het
volgen en ondersteunen, op afstand of
middels korte missies, van de lokale
organisaties die uit het project in Dosso
zijn voortgekomen: een NGO AID
KOOKARI die zich specialiseert in het
begeleiden en trainen van dorpsgroepen
die zich voor hun lokale ontwikkeling
willen inzetten, een “mutuelle” (een
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Voorwoord

Het nieuwe jaar is weer begonnen
en we hopen dat het voor u allen
een goede start is geweest.
In de Nieuwsbrief die voor u
ligt, hebben we weer heel wat
interessante onderwerpen voor u.
Voor EIRENE luidt 2009 in
ieder geval verandering in: de
structuur van de internationale
organisatie gaat veranderen – de
Duitse afdeling zal opgaan in
EIRENE-Internationaal. Hierover
is een tweede councilvergadering
gehouden, waarvan u in deze
Nieuwsbrief een verslag kunt
lezen.
Natuurlijk besteden we ook
aandacht aan het buitenland.
We nemen een kijkje bij de
werkzaamheden van Irene
Zuurmond, die in de VS een
vrijwilligersdienst doet bij
Bridgeway, een opvanghuis voor
zwangere tieners. Daarnaast
kijken we terug op het
ontwikkelingswerk dat Jeroen
Roovers acht jaar lang deed voor
EIRENE in Niger.
In het kader van
burgervredeswerk besteden we
aandacht aan de Christian Peace
Makers Teams. Deze groepen
vrijwilligers zijn onder andere in
de Gazastrook actief en proberen
mensen in conflictgebieden nader
tot elkaar te brengen en zo
een bijdrage te leveren aan een
vreedzame wereld.
Ik wens u veel leesplezier toe.

Liseth Meijer
Redacteur Eirene Ned
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soort volksbank) die het in de
loop der jaren gegroeide kapitaal
voor microkredieten beheert en
de 4 verbanden van dorpsgroepen.
Het is erg interessant om te zien
hoe de organisaties nu zonder
de hulp van EIRENE zich verder
ontwikkelen.
Daarnaast was ik betrokken bij
het traject dat een nieuw project
moet doorlopen voordat de
uitvoeringsfase bereikt is. Het ging
hierbij om het project APTE in Tera
dat middels ondersteuning, raad
en trainingen aan de basis gaat
proberen de lokale ontwikkeling
te stimuleren door vooral lokale
initiatieven een steuntje in de rug
te geven waar ze vastlopen. Het
bijzondere van dit project voor
EIRENE is dat wat goed gewerkt
heeft in Dosso en Agadez met een
relatief gesettelde boerenbevolking
nu zo aangepast moet worden
dat ook de nog deels nomadische
veehouders hier hun voordeel mee
kunnen doen. De voorbereidingen
bestonden o.a. uit het
organiseren van een voorstudie
die de potentiële plaatsen en
samenwerkingspartners waarmee
het project uitgevoerd gaat
worden moest identificeren.
Vervolgens werd er na de keuze
van de regio en partnerorganisatie
een gedetailleerde studie samen
met de bevolking uitgevoerd om
de lokale situatie te beschrijven,
de belangrijkste problemen en
sterke punten te identificeren en
uiteindelijk de gebieden te kiezen
waar het project zal beginnen.
Daarna moesten er natuurlijk nog
diverse contracten en verdragen
gesloten worden tussen de
organisaties, de provincie en de
betrokken gemeentes.Vervolgens
kon samen met de bevolking
een eerste driejarenplan worden
opgezet zodat nu sinds een maand
het project officieel van start is
gegaan.
Minder leuk was het om
betrokken te zijn bij het voortijdig
sluiten van het AGSA project
in Tahoua (540km van Niamey).
Helaas was dit nodig omdat er
een onwerkbare situatie was
ontstaan doordat een kleine
elite het contact tussen het
project en de lokale bevolking

eerst gemonopoliseerd en
vervolgens geblokkeerd had. Dit
kwam deels doordat EIRENE
te veel vertrouwen in de lokale
directeur van het project had
gesteld, waardoor er te weinig
controles etc. werden uitgevoerd
en ook deels omdat er niet
tijdig een goede technische
assistent gevonden werd zodat
de directeur ter plekke de
enige verantwoordelijke was en
belangenverstrengeling bijna niet te
voorkomen was. Hierdoor werden
op een gegeven moment niet meer
alle leningen terugbetaald, was de
kwaliteit van sommige uitbestede
werken onder de maat en kon
de lokale elite zijn gang gaan na
verschillende pogingen om het
project weer in goede banen te
leiden moesten we erkennen
dat dit met de huidige financiële
en personele middelen niet zou
lukken.Vervolgens is toen besloten
het project stop te zetten, de
infrastructuur aan de gemeente
over te dragen en een poging
te doen om de nog niet terug
betaalde leningen te innen (waarna
het beschikbaar gekomen geld
aan de gemeente ten goede komt
onder de voorwaarde dat die het
binnen hun activiteitenplan gaat
gebruiken voor activiteiten die
aan de gehele bevolking ten goede
komen. Inmiddels is meer dan 80%
terugbetaald, wat toch nog enige
voldoening geeft.
Iets leuker is het uitvoeren
van assisterende taken van de
coördinatrice of haar vervangen
wanneer ze weer eens afwezig
is (2 a 3 maanden in 2008). Het
vele papierwerk, de financiële
en administratieve rompslomp,
het personeelsbeleid en de
verschillende vragen/behoeftes
van de verschillende projecten,
EIRENE-Internationaal (en in veel
mindere mate EIRNE-Nederland)
zorgen ervoor dat je overal een
beetje mee bezig bent maar
nergens echt de details van
beheerst. Nu geloof ik dat het
allemaal wel goed gegaan is, want
de meest projecten lopen goed en
EIRENE-Internationaal is tevreden
over hoe alles loopt hier en als
belangrijkste indicator zie ik
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vooral het feit dat verscheidene
collega’s van EIRENE -Niger en
van de partnerorganisaties me
regelmatig polsen of ik straks niet
de coördinatrice wil vervangen
als zij weggaat. Wat wel nog heel
interessant en leuk was, was de
tweeweekse cursus waaraan
ik in Lome deelnam met een
zeer divers gezelschap uit West
-Afrika en waar we intensief bezig
zijn geweest met de analyse en
ontwikkeling van organisaties
(NGOs etc).
Toekomstplannen
Eerlijk gezegd hebben wij andere
plannen….in het nieuwe jaar
heb ik nog wel een verlenging
voor 4 maanden bij EIRENE
getekend, maar ben tegelijkertijd
op zoek naar ander werk. Niet
zozeer dat het ons bij EIRENE
niet bevalt, maar na 8 jaar voor
EIRENE in Niger is het tijd voor
iets anders. Anders omdat we
wat meer aan de toekomst zijn
gaan denken met de uitbreiding
van de familie aangezien EIRENE
genoeg betaalt om van rond te
komen, maar te weinig om echt
aan een toekomst te bouwen
(vooral indien we in de toekomst
bv hier een internationale school
etc. voor de kinderen zelf zullen
moeten betalen) etc. En ook
omdat ik zelf liever weer op
een project werk waar ik wat
dichter bij de bevolking ben
of... ik zou graag betaald in het
sportontwikkelingswerk hier aan
de slag gaan…maar dat zal wel
dromen blijven….
Ach, ja we zullen wel zien hoe
het allemaal loopt. Misschien
de volgende keer ons
afscheidsbericht… of misschien
weer ander nieuws.

EIRENE Nederland

Van de voorzitter
Het nieuwe jaar is alweer een stukje op weg en na de feestdagen zijn wij
alweer druk bezig met onze activiteiten. Zo rond de jaarwisseling zijn
wij naast het inhoudelijke werk ook altijd bezig met de structuur en de
organisatie. Zo gaan Henny van der Ree en ondergetekende 14 februari
naar een bijeenkomst in Bonn rond de herziening van de internationale
structuur.
Voor Nederland hebben wij al eerder vorig jaar met het bestuur
vastgesteld dat het niet geheel duidelijk was, wie nu uit ons bestand
formeel lid is en wie donateur of op een andere manier verbonden is
met EIRENE. Omdat wij een vereniging zijn, waarbij wij het van belang
vinden dat eenieder zijn inbreng kan hebben op het beleid hebben
wij hier over nagedacht en besloten dat we onze bestanden op willen
schonen en een duidelijk ledenbestand willen hebben. Het criterium
dat wij gehanteerd hebben is dat wij iedereen die in de afgelopen 2 jaar
een donatie heeft gedaan van minimaal de contributie in principe als lid
beschouwen en per 1april 2009 als zodanig zullen inschrijven (voor zover
U nog niet als lid geregistreerd staat). Mocht U om wat voor reden dan
ook bezwaar hebben tegen Uw inschrijving dan gaan wij hier uiteraard
niet toe over. Wij horen dat dan graag van U per telefoon, brief of mail.
Tevens hebben wij de contributie verhoogd van € 15,- naar € 20,- per
jaar minimaal. Dit was al afgesproken met de aanwezige leden op de ALV
in juni 2008.
De Algemene Ledenvergadering zal dit jaar plaatsvinden op 16 mei, zeer
waarschijnlijk in de Doopsgezinde kerk op de Oudegracht in Utrecht. U
ontvangt hierover nog bericht.
IK hoop op een mooi EIRENE jaar. Wij doen onze best met ondertussen
2 vrijwilligers op locatie, een grote groep actieve vrijwilligers in
Nederland en een eigen project in de steigers.
Ik wens U veel leesplezier met deze nieuwsbrief.
Met vriendelijke groet,

Paul den Hartog
secretaris EIRENE NED

Infomarkt
“Jij naar het buitenland?” in de Utrechtse
bibliotheek
Op vrijdag 6 februari vond er een informatiemarkt in de
Utrechtse bibliotheek plaats voor jongeren die belangstelling
hebben voor een verblijf in het buitenland. EIRENE-Nederland
werd daar vertegenwoordigd door bestuurslid Jan Schaake en
kantoorvrijwilliger Malte Hakemann.

Jeroen Roovers
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Al voor de tweede keer
hebben we gebruik gemaakt
van deze mogelijkheid onze
vrijwilligersprogramma’s aan
geïnteresseerden te laten zien. De
bijeenkomst was vooral gericht
op scholieren en studenten die
een tijd in een ander land willen
doorbrengen. Daarom waren
scholen uit de omgeving speciaal
uitgenodigd. Eerst werd er een
inleidende toespraak gehouden
door Robert J. Schliesler, docent
Europese Politiek in Driebergen
en onafhankelijk filmmaker in het
kader van de Europese Unie en
haar geschiedenis. Er bleek dat veel
mensen toevallig maar sommigen
ook expres samen met hun ouders
de kraampjes van de verschillende
Stand van EIRENE Nederland
organisaties langs kwamen. Er werd een breed scala aan uitwisselingsmogelijkheden gepresenteerd, van
werkkampen tot taalreizen en natuurlijk vrijwilligerswerk.
We zijn zelf in contact met allerlei mensen geraakt, jongeren zowel als ouderen die of allang iets van plan waren
of zomaar binnen stapten om te kijken wat er gaande was. Het is inderdaad leuk om op een gegeven moment
iemands belangstelling voor vredesdiensten te kunnen rikkelen, al wist diegene van tevoren niet eens dat deze
bestonden. Ik zelf vond het in eerste instantie eigenaardig om over iets te praten wat ik zelf tegenwoordig doe.
Maar juist om deze reden kon ik over mijn ervaringen met de vredesdienst vertellen en hen dus van goeder
hand berichten. Het is toch belangrijk om het daarover met iemand van ongeveer dezelfde leeftijd te kunnen
hebben omdat dit ook een bijdrage levert aan een ontspannen gesprek op ooghoogte. We waren ook met een
aantal mensen in gesprek die serieus bezig waren en met wie wij wellicht ook in de toekomst contact zullen
blijven houden.
Als organisatie kun je op zulke informatiemarkten telkens nieuwe ervaringen opdoen wat betreft zowel de
opbouw van een stand als de vormgeving van eigen documenten.Veel anderen waren met glossy folders en
veel plaatjes aan de slag gegaan terwijl wij behalve de foto’s en folders ook veel teksten op onze tafel hadden
neergelegd. Bovendien waren sommige mensen gezien onze uitgebreide werkzaamheden over de hele wereld als
het ware verbaasd dat ze EIRENE-Nederland nooit eerder tegen zijn gekomen. Dat kan de volgende keer beter,
want we zullen er zeker weer bij zijn in 2010.

Malte Hakemann

Vrijwilligerswerk buitenland

Vrijwilligersbijeenkomst op 6 februari
Het was weer een gezellige en nuttige bijeenkomst in Brummen. Eind december had Myrthe uit
Groningen zich gemeld voor verdere informatie en daar kwamen in de loop van januari Marieke en Evi
bij. Ook had Lennart zich aangemeld om te kijken of hij “presentatie-vrijwilliger” wil worden.
Het nieuwe concept wat wij nu volgen sinds het najaar mist zijn uitwerking niet. In plaats van twee keer per
jaar een gezamenlijke bijeenkomst te houden, wordt nu met een mogelijke nieuwe vrijwilliger onmiddellijk
een afspraak gemaakt. Melden zich in de tussentijd nog meer gegadigden dan worden deze bijgeschoven in de
bijeenkomst. Hierdoor krijgt iemand, die na aan het denken is over een vrijwilligersdienst, snel informatie en dit
kan het wegebben van de interesse voorkomen.
We houden een uitgebreide presentatie over het werk in het algemeen van EIRENE en over een
vrijwilligersdienst in het bijzonder. Doordat we met een kleine groep zijn wordt het meer een gesprek dan een
presentatie en dat heeft het voordeel dat er heel persoonlijk over gesproken kan
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worden. Daarna kijken we de film van Niger en Roemenie. Onze kandidaten zien dan hoe het een en ander er in
de praktijk aan toe gaat.
Tijdens een gezamenlijke maaltijd (heerlijk door Marjo bereid) praten we nog even door over wat dit mogelijk
allemaal kan betekenen voor iemand.
Tot slot krijgen de mensen een map met allerlei informatie uitgereikt. Hierin zitten bijvoorbeeld Quo Vadis,
een folder over vrijwilligerswerk, een jaarverslag, een nieuwsbrief, een sollicitatieformulier en een lijst met
vrijwilligersplaatsen.
Lennart besloot ter plekke dat hij deze presentaties op zich wil nemen en zal het in de loop van het jaar van mij
overnemen. De aanwezige dames gaan ieder op hun eigen manier verder met de informatie. Er is een goede kans
dat dit in de toekomst nog tot een uitzending zal leiden. De bijeenkomst in december met Emsi Hansen heeft er
in ieder geval toe geleid dat zij deze zomer naar de VS zal vertrekken.
Paul den Hartog

Eerste Belevenissen in de VS
Daar vertrok ik dan op 19 september 2008,
uitgewuifd door mijn partner Carla Borgers, familie
en vrienden. Op weg naar dat grote Amerika, vanaf
Schiphol via Londen naar Baltimore.
Op 20 september arriveerde ik daar; ik zou worden
afgehaald door een staflid van de BVS (Brethren
Volunteer Service). Mijn aankomst was mooi op tijd.
Een ambtenaar voegde mij, toen ik mijn papieren liet
zien, direct toe: “Madam, you must leave the country
on the 19th of September next year!” Ik knikte: ja dat
wist ik wel. Ik mocht echt maar een jaar blijven.
Er werd een foto van me gemaakt en vingerafdrukken
van beide handen genomen.Van de duimen nog eens
extra (hadden ze er al niet genoeg?). Toen een stempel
in mijn paspoort en hè hè, ik mocht Amerika in.
In de aankomsthal echter geen BVS staflid te zien. Na
een half uur wachten begon ik toch wat nerveus te
worden en ging naar een balie. Een aardige wat oudere
Amerikaanse mevrouw wilde me graag helpen en liet
omroepen dat ik was aangekomen. Na nog een half uur
arriveerde eindelijk het BVS staflid in een paars BVS
T-shirt om me op te pikken.
In de auto ontmoette ik nog vier andere vrijwilligers
die net als ik op weg waren naar New Windsor,
Maryland.
Na de rit van ongeveer een uur kwamen we aan in
Windsor Hall (klinkt deftig hè?). Ik deelde een kamer
met Anika, een jonge Amerikaanse van 24 jaar. Ik zou in
de komende drie weken optrekken met nog 18 andere
vrijwilligers tijdens de introductieweken. In september
had ik al een tweeweekse introductie van EIRENE
gehad in Duitsland met overwegend jonge mensen.
En ook hier bij de BVS waren het voornamelijk jonge
mannen en vrouwen die gemotiveerd waren om
gedurende een jaar vrijwilliger te zijn.
Mijn leeftijd van (toen nog) 62 jaar bleek echter geen
enkel probleem te zijn voor deze jonge mensen. Samen
maakten we maaltijden klaar in zgn. foodgroups.
Ik zat in een foodgroup met twee 19-jarigen, een jonge
man en een jonge vrouw, die beiden nog nooit eerder
een maaltijd hadden voorbereid, laat staan gekookt.
We moesten zo’n twee dagen per week samen

Met baby Alex in de daycare

inkopen doen en alles voorbereiden. Na drie weken
wisten ze zonder mijn leiding een fruitsalade te maken
en was het ze duidelijk hoe je rijst kookt, groenten
snijdt en hoe je op de afgesproken dinnertime van 18.00
uur klaar moet zijn. Het was een leuke ervaring en dat
gold voor ons alle drie.
Aan het eind van de derde week hoorden we allemaal
naar welk project we zouden gaan. We hadden allemaal
vooraf een aantal projecten kunnen aangeven waar
we graag naar toe zouden willen en het was spannend
of we inderdaad het project van onze eerste keus
zouden ‘krijgen’. Ik kreeg inderdaad het project dat
bovenaan mijn lijstje stond. En zoals velen van u
inmiddels weten ben ik terecht gekomen in Bridgeway
in Lakewood in Colorado. Het is een opvanghuis voor
zwangere tieners en hun baby’s. Voor meer informatie
over Bridgeway kunt u terecht op de website:
www.bridgewayhomes.org
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De reis erheen ging per trein van Washington naar
Denver, een geweldige reis van 2 ½ dag. In Denver
werd ik van de trein gehaald door Carolyn, een staflid
van Bridgeway. Zij bracht me naar Golden, naar het huis
waar ik nu verblijf samen met nog twee vrijwilligsters:
Rita, een vrouw van mijn leeftijd uit Duitsland en Julia
uit Californië, nu 21 jaar. Ik bewoon een leuke kleine
eigen kamer en we delen met elkaar zitkamer, keuken
en badkamers.
Het huis ligt op 7,4 miles van Bridgeway. We hebben
de beschikking over 2 auto’s waarmee we van en naar
Bridgeway rijden.Ik werk in wisseldiensten en moet
regelmatig ook ’s nachts aanwezig zijn (slaapdienst). Het
werk is erg afwisselend: van oppassen op de baby’s in
de daycare, meegaan met de jonge vrouwen voor een
zwangerschapscontrole tot het schilderen van muren in
de kamers voor nieuwe bewoonsters enzovoort.
Het is in elk geval niet saai. Inmiddels heb ik met
verschillende residents (bewoonsters) een leuk contact
opgebouwd. Bridgeway hanteert stevige regels voor de
residents die strikt nageleefd moeten worden en die

gecheckt worden door de housemoms, waar ik er één
van ben. Dat is ook zeker nodig. De jonge vrouwen
-meisjes vaak nog- moeten na hun zwangerschap leren
hoe ze hun kind kunnen opvoeden en hoe ze een
huishouding moeten runnen. Het valt ze soms echt niet
mee. Uiteindelijk is het de bedoeling dat ze na uiterlijk
1 ½ jaar zelfstandig gaan wonen.
Ik heb hier nu ruim vier maanden rondgelopen en
zelf ook een beetje ervaren hoe het is om aan de
onderkant van deze samenleving te leven, zoals deze
jonge vrouwen doen. Bridgeway krijgt veel donaties
op het gebied van babyspullen, zoals blikken voeding,
luiers, flessen en babykleren. Maar ook blikken voedsel
(groenten en fruit) voor de residents.
Nog steeds heb ik er geen spijt van
dat ik deze keuze heb gemaakt, ook
al valt het soms echt niet mee om zo
ver weg te zijn van alle mensen die
me dierbaar zijn. Dit was een eerste
indruk van wat ik hier zoal doe.
Volgende keer meer.
Een hartelijke groet

Ine Zuurmond
EIRENE vrijwilligster in de VS

EIRENE Internationaal

Extra-Council in Bonn
Zoals al gemeld in de vorige Nieuwsbrief was
er in november de jaarlijkse Council-zitting
waarin veel aandacht werd besteed aan de
structuurwijziging.
Deze wijziging houdt in dat de Duitse afdeling
opgaat in EIRENE International. Hierdoor
kunnen individuele personen lid worden van
EIRENE International. In december hebben wij
in ons bestuur in bijzijn van Harry Schramm, de
internationale voorzitter van EIRENE, verder
gediscussieerd over de eventuele gevolgen van het
lid worden door individuele personen.
In deze vergadering is het bestuur het eens
geworden over de te volgen koers in de komende
jaren. Het bestuur is van mening dat het internationale
karakter van EIRENE bewaard moet blijven en
heeft besloten, dat wij in de vervolgvergadering van
de Council het voorstel neer- leggen, dat er een
commissie benoemd moet worden die de invoering
van de structuurwijziging moet begeleiden en tevens
het internationale karakter moet bewaken.
Met deze oplossing zijn onze voorzitter, Paul den
Hartog en ondergetekende naar de zitting op 14
februari 2009 gegaan. Deze extra zitting van de
Council werd gehouden in Bonn. Wij waren daar te
gast bij MCC. In deze vergadering hebben wij over het
Nederlandse voorstel gesproken en de vergadering is
akkoord gegaan met het benoemen van een

Vergadering op 14 febrauri

commissie. De commissie zal voor het eerst tijdens de
Pinksterconferentie bijeenkomen.Vanuit Neuwied zal
getracht worden om ook een lid uit Zwitserland toe
te laten treden tot deze commissie.

Na het aannemen van dit
voorstel werd er nog gesproken
over een aantal wijzigingen in
de statuten, welke door de
rechtbank in Duitsland waren
aangebracht. Toen deze waren
aangenomen, werd de gehele
structuurwijziging aangenomen.
Na afloop werd er een toast
uitgebracht op het behaalde Henny Van der Ree
Penningmeester EIRENE Ned.
resultaat.

Burgervredeswerk

Christian Peace Makers Teams
Op de afgelopen winterconferentie van
Doopsgezind WereldWerk maakten we kennis met
het werk van Christian Peacemakers teams. Net
als EIRENE zijn zij geweldloos.
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In 1986 zijn vanuit de USA de eerste CPT-teams
uit USA vertrokken naar plaatsen op de wereld
waar conflicten zijn. Deze activiteit is gestart door
Amerikaanse Doopsgezinden. Het gedachtegoed
vanuit de historische vredeskerken staat centraal. Nu
vervolg op pagina 7
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vervolg van pagina 6
nemen allerlei mensen uit diverse landen en van
verschillende christelijke achtergronden aan de teams
deel. Deze teams proberen door hun aanwezigheid
als internationaal waarnemer en bemiddelaar een rol
te spelen op de werkvloer. De rol van geweldloze
inzet op weg naar verzoening. Nog steeds gaan teams
naar conflict gebieden. Doopsgezind WereldWerk
ondersteunt deze activiteit en wil dit jaar proberen
vooral Nederlanders hiervoor te interesseren en
een Nederlandse tak van CPT op te richten. Op
de afgelopen Winterconferentie van Doopsgezind
WereldWerk maakten we kennis met Gene Stoltzfus,
directeur van Christian Peacemakers Teams van 1988
tot 2004.

Begeleiding van Palestijnse schoolkinderen

In1995 heeft de burgemeester Christian Peacemakers
Teams uitgenodigd naar Hebron te komen.
Hij vertelde hoe geweldloze interventie kan werken.
Het is wel heftig als je de papieren invult en je
De CPT teams proberen vooral de kwetsbare
handtekening zet onder de zin dat je accepteert dat je
mensen te beschermen door met hen mee te lopen
gewond kunt raken door een terroristische actie en
en aanwezig te zijn in conflictsituaties, dikwijls bij
dat er een kans bestaat dat je wordt gedood.
confrontaties. In 1990 vuurden Mexicaanse soldaten
Deze spanning kwam ook later diverse keren terug
tijdens een kerkdienst en schoten 94 mensen dood. Er
als het team een oproep kreeg heel snel te komen
kwam hierna een lange protestmars van het Zuiden
omdat er iemand was doodgeschoten.Vaak vindt er
(Chiapas), waar dit plaats vond, naar Mexico-stad. Dit
kon geweldloos omdat vele vrijwilligers zonder wapens dan een confrontatie tussen Palestijnen en Israëlische
soldaten plaats. Als een soldaat zich bedreigd voelt, kan
met de Chiapas-Indianen meeliepen. Hierdoor kreeg
hij schieten. De teams, duidelijk herkenbaar aan een
de actie veel publiciteit. Ook vond er in Chiapas
tegenover de militaire kazerne een periode van vasten rood petje en een grijze hes, met de letters CPT, gaan
er tussen staan, praten met de mensen, kijken hen aan.
plaats met om de vier uur een gebedsbijeenkomst
Ook brengen zij naar buiten wat er is gebeurd. Het viel
in een tent op een maisveld.Veel mensen hoorden
op dat de soldaten heel jong waren, net 18 jaar en vaak
hierover en kwamen kijken. Ook dit zorgde voor veel
erg bang.
media-aandacht. Uiteindelijk vertrokken de militairen
Er werd ons uitgelegd hoe de grenzen liepen en waar
de zaterdag voor Pasen. En de Chiapas-Indianen
vierden feest, zij ervoeren dit als een grote overwinning. Palestijnen beslist niet mochten komen. Een hele grote
nederzetting van Joodse kolonisten lokt veel agressie
Daarna trokken de militairen zich terug uit het gebied
uit. Een simpel voorbeeld: Palestijnse kinderen moeten
en kon de Indiaanse gemeenschap haar normale leven
naar school en lopen dan langs de nederzetting.Vaak
weer opbouwen.
worden zij uitgescholden, soms bedreigd. Als een aantal
mensen van een CPT-team deze kinderen begeleidt,
Geweldloze interventie, wat houdt het in?. Minder
zijn er geen problemen. De teamleden hebben altijd
mensen sterven dan bij militaire interventies
een camera bij zich en brengen verslag uit over
Je ziet elkaars gezicht
confrontaties. Zij patrouilleren regelmatig langs wegen
Je praat met de strijdende partijen
waar vaak problemen zijn, begeleiden mensen naar
Je ondersteunt de zwakkere partij
bijeenkomsten en doen mee aan demonstraties, maar
Je kunt invloed uitoefenen op de media
maken duidelijk dat zo gauw er geweld in het spel
komt, bijvoorbeeld stenen gooien naar de tegenpartij,
Marius van Hoogstraten vertelde ons over zijn
zij dan subiet verdwijnen.
ervaringen in Hebron waar hij enkele maanden deel
Je wordt je heel duidelijk bewust van wat het betekent
uit maakte van een CPT-team.
je vijand lief te hebben. Haat lost niets op maar lokt
Hij zei o.a.:
“In Hebron is bijna altijd een Joodse gemeenschap geweest. alleen geweld uit”.
De teams proberen hun steentje bij te dragen aan
Daar bevindt zich het graf van Abraham. In 1929 zijn
een vreedzame wereld. In maart zullen opnieuw twee
er 67 Joden vermoord, maar 435 zijn door de Arabische
Nederlanders naar Hebron gaan voor CPT.
buren gered.Vervolgens hebben de Britten de Joodse
gemeenschap weggehaald. In 1967 veroverden de Israëliërs
In principe kan iedereen hier aan
Hebron en vanaf die tijd zijn er Joodse nederzettingen
mee doen. Er zijn korte uitzendingen
gebouwd. In de loop der jaren zijn er nederzettingen
van twee weken, langere van drie
bijgekomen, ook in de oude stad. Het Israëlische leger
maanden of een inzet die langer dan
heeft nu grote delen van Hebron afgesloten voor Palestijns
een jaar duurt. Meer informatie over
verkeer. In 1994 zijn in de beroemde moskee, gebouwd op
CPT vindt u op:
het graf van Abraham, 29 moslims doodgeschoten. Nu is
het gebouw in tweeën verdeeld, half moskee, half synagoge. www.cpt-nl.org
Jet Visser-Romijn
Bestuurslid EIRENE Ned.
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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 4 x per jaar.
Redactie: Malte Hakemann en Liseth
Meijer.
Lay-out: Cesar N. Mercedes Manchego.



ANTWOORDFORMULIER
 Ik steun het werk van EIRENE!
Noteer me als lid
(minimaal 15 euro per jaar)
 Ik ken meer mensen die interesse
hebben in EIRENE! Stuur me
extra nieuwsbrieven toe
om aan hen door te geven.
 Ik heb interesse in een vrijwillige
vredesdienst in het buitenland.
Houdt me op de hoogte van
ontwikkelingen.
 Ik wil een EIRENE-avond organiseren in mijn gemeente. Neem
contact met me op.
naam + adresgegevens:

e-mailadres

WPM$58BF.indd 8

Reis mee met de Peace
Train Europe
Op 4 juni 2009 zijn er weer verkiezingen
voor het Europees Parlement. Met het oog
op die verkiezingen organiseert NEAG
een project onder de titel ‘Peace Train
Europe’. Het project wil bijdragen aan een
grote betrokkenheid van de Nederlandse
kiezers bij de rol van Europa als civiele
vredesmacht.
Het project voort op de campagne
‘Vrede als Europese missie’ die
EIRENE Nederland het afgelopen
jaar met NEAG en Peace Brigades
International heeft uitgevoerd. In dat
kader werd ‘de Nederlandse
bevolking’ via een vijftal publieksbijeenkomsten en enige publiciteit
op Veteranendag geïnformeerd over
burgervredeswerk als een bruikbaar
alternatief voor de uitzending van
militairen naar conﬂictgebieden.
Na de Nederlandse bevolking zijn
dit jaar, in het project Peace Train
Europe, de politici aan de beurt.
De reis van Peace Train Europe ziet
er als volgt uit:
-het project begint met drie
bijeenkomsten verspreid over
het land, waar informatie wordt
verschaft over het huidige Europese
vredesbeleid door Dr. Jeannette Mak,
docent Europese Politiek en Conﬂict
Studies (UVA). Zij zal ingaan
op de thema’s conﬂictpreventie,
conﬂicttransformatie en
vredesopbouw. Vervolgens
formuleren de aanwezigen
samen een top vijf van wenselijke
maatregelen om de rol van Europa
als civiele vredesmacht gestalte te
geven.

-Tijdens een drietal vervolgbijeenkomst eind maart/begin
april toetsen de ‘passagiers’ de
Europese verkiezingsprogramma’s
van de politieke partijen aan hun
wensenpakket.
-De lijsttrekkers van de belangrijkste
politieke partijen die aan de
verkiezingen deelnemen krijgen
een aantal vragen toegezonden en
vervolgens komen de vragen en
antwoorden op een website met de
mogelijkheid voor de deelnemers
om hierover met elkaar in discussie
te treden.
-Op 16 mei volgt een landelijke
bijeenkomst in Utrecht met
kandidaten voor het Europarlement.
De deelnemers gaan met hen in
gesprek en er vindt een plenair
debat plaats tussen de verschillende
kandidaten.
-In het najaar volgt tenslotte een
bijeenkomst met een aantal nieuw
gekozen Europarlementariërs. Het
doel is om met hen de concrete
EU-beleidsvoornemens voor
de komende zittingsperiode te
bespreken.
De startbijeenkomst van Peace Train
Europe vindt plaats op woensdag
4 maart van 19.30 – 22.00 uur
in het Bethaniënklooster in
Amsterdam (Na een eerste ronde
die inmiddels in Amsterdam heeft
plaats gevonden komen er nog een
drietal bijeenkomsten.) Voor verdere
informatie en als u wilt deelnemen,
kunt u zich aanmelden bij het
secretariaat van NEAG Alternatieven
voor Geweld,info@neag.nl of (020)
670 52 95.

Vacature / Agenda

Agenda
Pinksterconferentie
2009 van EIRENE
Internationaal
Van 30 mei, 15:00 uur t/m 1
juni 2009, 14:00 uur in het Huis
Wasserburg, Vallendar, Duitsland
In dit jaar zal de bijeenkomst
draaien om de rol van het
ereambt in de landen waar
EIRENE zich actief inzet. Er zijn
projectpartners voor discussies
en workshops uitgenodigd en is
er tijd voor recreatie, gezelligheid
en het uitwisselen van ervaringen,

Jan Schaake
Bestuurslid EIRENE Nederland

Voor praktische informatie en
aanmelding kunt u terecht op onze
website www.eirene-nederland.org.

Algemene Ledenvergadering
van EIRENE Nederland
Op 16 mei 2009 in Utrecht
Na de zakelijke vergadering
gaan we onze teruggekeerde
vrijwilliger Jacob verwelkomen en
vervolgens iets leuks doen met onze
binnenlandse vrijwilligers die ons
het jaar doorheen weer een handje
mee hebben geholpen.
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