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In de nieuwsbrief van 

o k t o b e r  2 0 1 1  h e e f t 

u  g e l e z e n  o v e r  h e t 

f ra m b o ze n p r o j e c t  i n 

Fakovici, Bosnië. Fakovici is 

een dorp in de buurt van het 

ons welbekende Srebrenica 

en de omstandigheden 

verbeteren er langzaam, 

maar nog niet voldoende. 

Maar er is nog niet al" jd 

genoeg  te  eten  voor 

iedereen. Een aantal jaren 

geleden is daarom het 

schoolkeukenproject gestart: een 

aantal vrouwen, die, op basis van 

lokale producten, een gezonde 

warme maal" jd voor de kinderen 

van de lagere school bereiden 

tussen de middag. De kinderen 

gaan naar school, eten warm 

en komen gevuld met voeding 

en nieuwe kennis weer thuis. 

Wat een prachtig idee, dat is 

ontwikkeling met een blik op de 

toekomst. Bovendien wordt de 

lokale economie gestimuleerd 

doordat zoveel mogelijk de lokale 

producten worden gebruikt.

Tijdens mijn bezoek aan Bosnië in 

het voorjaar 2011 werd gevraagd 

of  E IRENE-Neder land wi lde 

par" ciperen in het project en ik 

beloofde er over na te denken en 

dit met het bestuur te bespreken. 

We kwamen tot de conclusie dat 

het project weliswaar belangrijk 

is, maar dat het buiten onze 

doelstelling zou liggen als er niet 

een vredescomponent deel van uit 

zou maken. Ik heb dit gedeeld met 

onze contactpersoon, Ingrid Halbri! er 

van Pharos, en zij beloofde het mee te 

nemen naar de vrouwen en het met 

hen te bespreken.

Ondertussen was Jan Schaake 

een  onderzoek  gestar t  we lke 

vredesac" viteiten er gelopen hebben 

en nog steeds lopen in Bosnië en tot de 

conclusie gekomen dat er ac" viteiten 

gaande zijn in het land, maar dat een 

impuls van het vredeswerk nodig 

is. Tijdens mijn reis in Bosnië was ik 

zelf getuige van de spanning die nog 

steeds heerst tussen de verschillende 

bevolkingsgroepen. In december 

bespraken we in Neuwied met de 

Oost-Europacoördinator onze zorgen 

over het land en hier kwam het 

schoolkeuken project ter sprake.

 

Op oudejaarsdag belde Ingrid en zij 

vertelde me dat ze met de vrouwen 

de vredescomponent had besproken. 

Ze vonden het een goed idee om 

vredesonderwijs te doen en willen 

daarnaast de kinderen uit Fakovici 

De schoolkeuken in Fakovici

Het schoolkeukenproject zorg voor een 

gezonde middagmaal  jd
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en Srebrenica samenbrengen. De gedachte 

hierachter is dat de ontmoe� ng leidt tot een 

band tussen de kinderen en dat hierdoor, hoe 

fragiel ook, een basis wordt gelegd voor een 

vreedzame toekomst. Ondertussen liep ook het 

beleidsproces waarin we nog een heel mooi 

gesprek met elkaar hadden over de kracht en 

het belang van ontmoe� ng, iets wat in onze 

visie verwerkt is.

 

In de bestuursvergadering van januari 

besloten we dit project in ons hart te sluiten 

en het te ondersteunen. Ik had contact met de 

Fahrudin Alic, voorzi� er van Srebrenica95, een 

herdenkingsgroep van Bosniërs  in Nederland, 

en wij stelden samen vast dat het goed was 

om concreet aan de toekomst te werken, door 

zo’n project te ondersteunen. Natuurlijk moet 

het verleden niet vergeten worden en moet er 

s� lgestaan worden bij wat er gebeurd is, maar 

dit gee�  hoop voor de toekomst.

Bijzonder is dat Nederlanders een project 

Paul den Hartog

Voorzi� er EIRENE Nederland

Zoals u allemaal weet, sponsort EIRENE 

Nederland het rechtswinkelproject van 

CENIDH in Estelí in Nicaragua. Hoewel de 

politieke situatie veel aandacht vraagt 

voor  mensenrechtenschendingen op 

overheidsniveau, wordt het meer verborgen, 

persoonlijke leed zeker niet vergeten. Dit is het 

verhaal van Vilma, een vrouw die slachtoff er 

werd van huiselijk geweld.

Vilma Izela Talavera Hernandez is een nederige 

pla� elandsvrouw a" oms� g uit de gemeenschap 

Santa Isabel in Mirafl or, een deelgemeente van 

Estelí. In 1992 trouwde ze met Luis Albert 

Pinell Zeledón. Het echtpaar kreeg samen 

zes kinderen, geboren tussen 1992 en 2003. 

Helaas kreeg Vilma gedurende haar huwelijk 

veelvuldig te maken met huiselijk geweld 

dat haar werd aangedaan door haar man. 

Vanwege de sterke machocultuur in Nicaragua 

zag ze dit min of meer als normaal en diende 

nooit een aanklacht in tegen haar man. 

Haar man begon een rela� e met een andere 

vrouw en om bij zijn nieuwe vriendin te kunnen 

zijn, vroeg hij eenzijdig een scheiding aan in 

2010. Vilma klopte bij het CENIDH aan om 

in Bosnië ondersteunen en dan samen met 

de Bosnisch-Servische bevolkingsgroep de 

toenadering zoeken naar de moslimbevolking.

 

We zoeken op dit moment naar een cursus 

vredesonderwijs voor basisschoolkinderen, die 

in de jaren 90 gemaakt is en in de lokale taal 

is verschenen. Samen met Pharos bereiden 

we de volgende stappen in het project 

voor. Ondertussen zoeken we in Nederland 

naar sponsoren en samenwerking om de 

schoolkeuken draaiende te houden.

We zijn op de goede weg met dit project, het 

is kleinschalig, nodig en het gee�  hoop voor de 

toekomst, iets waaraan het op dit moment in 

de wereld vaak ontbreekt. Waar die hoop wel is 

ontstaat energie. En dat merk je als je aan zo’n 

project mag werken.

juridische hulp te vragen bij de rechtszaak die 

volgde. Dankzij de goede steun van CENIDH 

kreeg ze een alimenta� e toebedeeld voor haar 

minderjarige kinderen ter waarde van  3000 

córdobas, omgerekend ongeveer 180 dollar 

ne� o. In de meeste gevallen wijzen de rechters 

een bedrag toe dat een stuk lager ligt, tussen 

1000 en 1500 córdobas, dus dit was een zeer 

guns� ge uitspraak. Het geld was echter wel 

zeer nodig, omdat eén van haar kinderen, het 

meisje Karen Yolibeth, een motorische stoornis 

aan haar tong hee�  waarvoor ze speciale zorg 

behoe� . Een ander deel van de uitspraak betrof 

de landbouwgrond. Het echtpaar had een 

stuk land van ongeveer 15,4 hectare. Tijdens 

Vrouwen hebben het vaak zwaar in Nicaragua

CENIDH-Estelí: het verhaal van Vilma 
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“EIRENE gelooft in een rechtvaardige, 

geweldloze en mondiale samenleving”. Ik 

schreef het in de vorige nieuwsbrief al op. Het 

beleidsproces hebben we afgerond, de laatste 

hand wordt op dit moment gelegd aan het 

beleidsplan, waarin we alles wat van belang is 

hebben opgeschreven. Het is in concept klaar 

en beschikbaar voor u, onze leden, om te lezen 

en van commentaar te voorzien (op te vragen 

via het kantoor, u krijgt het dan toegezonden). 

In de Algemene Ledenvergadering, die op 

2 juni a.s. plaatsvindt, zal het dan worden 

aangeboden aan de leden en naar wij hopen 

defi ni� ef kunnen worden.

Het was een hoop werk voor ons allemaal. Na de 

dagen in het najaar hebben wij de winter gebruikt 

om de details in te vullen. Iedereen schreef een 

paragraaf, de 6 strategische onderwerpen 

waren ieder aan een van de bestuursleden 

toegewezen, en we becommentarieerden dat 

weer voor elkaar. Op 28 januari zijn wij met 

het bestuur bijeen geweest om dat nog een 

keer met ons allen te bespreken en defi ni� ef 

vorm te geven. In de bestuursvergadering van 

februari hebben we het proces afgesloten. Dat 

is een hoop werk voor een beleidsplan, weer 

het zoveelste rapport. Maar het opstellen en 

maken daarvan is een belangrijk proces. We 

hebben er met elkaar ontze! end veel plezier 

in gehad en weten wat we willen doen en wie 

wat gaat doen. En dan zie je dat iedereen vol 

enthousiasme met grote inzet bezig is! 

De afspraken die gemaakt zijn, beginnen hun 

vruchten af te werpen. Als ik zo eens nadenk 

wat er op dit moment allemaal gebeurt 

dan is dat veel, erg veel. Lianne Belt is met 

de Werkgroep 2035 bezig om een nieuwe, 

frisse website te ontwikkelen. Deze zal op 

EIRENE NEDERLAND

het proces bedong het CENIDH dat Vilma 8,4 

hectare kreeg toegewezen om te bewerken, 

waaronder 1,4 hectare koffieplantage. 

Helaas was de uitspraak maar een deel van 

het verhaal – de uitvoering was een heel 

andere zaak. Haar man hield zich niet aan zijn 

verplich� ngen, hij betaalde de alimenta� e niet 

en hee#  zelfs de grond verkocht die ze van de 

rechter kreeg toegewezen. Om dit recht te ze! en 

ging Vilma opnieuw naar de rechter, maar bij de 

nieuwe uitspraak werd de alimenta� e verlaagd 

naar 1500 córdobas, hoewel de oorspronkelijke 

uitspraak over de grond wel werd gehandhaafd. 

Het CENIDH is bezig om de zaak in hoger beroep 

te krijgen omdat het natuurlijk belachelijk is dat 

de alimenta� e verlaagd werd.

Om het allemaal nog wat erger te maken voor 

zijn ex-vrouw is Luis verhuisd naar een andere 

gemeente die een stuk verder ligt en hee#  hij 

een van hun kinderen meegenomen. Het CENIDH 

gaat hierbij helpen om via de rechter haar kind 

terug te krijgen en bovendien een strafzaak 

tegen haar ex-man te beginnen vanwege het 

niet betalen van de alimentatie. Daarnaast 

is het plan hem te beschuldigen van diefstal, 

omdat hij een machine van de boerderij hee#  

meegenomen en een stuk vee dat weliswaar zijn 

brandmerk droeg, maar ook door Vilma werd 

gebruikt voor de kinderen. Naast de zaak tegen 

haar ex-man lopen er ook poli� eonderzoeken 

naar twee personen aan wie het land werd 

verkocht. Zij vallen Vilma steeds las� g om te 

zorgen dat ze het land verlaat. Voor Vilma is 

het psychisch erg zwaar om al deze problemen 

te hebben en ze hee#  zelfs aangegeven dat ze 

soms zelfmoordneigingen hee# , maar gelukkig 

krijgt ze psychologische zorg. 

Dit is een zaak die begint zoals vele andere 

waaraan het CENIDH werkt: huiselijk geweld. 

Het escaleert echter steeds verder, tot het 

niet alleen om fysiek, maar ook psychologisch 

en zelfs economisch geweld gaat. Het CENIDH 

doet zijn best om deze mensen te helpen 

en weer perspec� ef te bieden, zodat ze een 

betere toekomst tegemoet gaan en Nicaragua 

uiteindelijk een rechtvaardiger land wordt.

Liseth Meijer

Redacteur EIRENE Nederland 

Stuurgroep CENIDH-Estelí

Van de voorzi! er  
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Mijn conclusies uit 2011: er is nog veel te doen 

voor een mondiale samenleving. 

Mijn voornemen voor 2012: wij pakken de boel 

aan. En ik ben zeer op� mis� sch. 

Misschien kijk ik als iemand die nog niet zo 

lang bij EIRENE betrokken is anders naar de 

organisa� e dan mensen die al jaren met EIRENE 

bezig zijn. In mijn voorbereidings� jd heb ik 

van sommigen mensen gehoord dat het in de 

laatste jaren niet zo erg goed ging met EIRENE 

Nederland. Weinig leden, weinig mensen die 

enthousiast zijn en willen meewerken, weinig 

acties en bijeenkomsten. Dus ik had een 

gemengd beeld toen ik hierheen kwam. 

Maar dat heb ik meteen in het begin geleerd  

vooroordelen kloppen meestal echt niet. 

EIRENE hee�  nu twee nieuwe bestuursleden 

die nieuwe ideeën en adviezen inbrengen, 

en juist ook weleens kri� sch doorvragen. Er 

zijn twee succesvolle beleidsdagen geweest 

met als resultaat dat het nieuwe beleidsplan 

binnenkort klaar is en de volle aandacht weer 

naar de inhoud kan gaan. De Werkgroep 2035 

is springlevend en heeft een mooie groei 

doorgemaakt. Hier zijn wij ook echt bezig met 

een nieuwe promo� e van onze organisa� e. Het 

is mooi als wij weten dat EIRENE Nederland 

ac� ef is, maar dat moet iedereen weten, toch? 

Dus er worden plannen gemaakt en contacten 

met andere organisa� es geïntensiveerd en er is 

nu ook een heel goede uitwisseling met EIRENE 

Interna� onaal. 

Samen met het bestuur, de werkgroep en 

de redactie zijn wij nu echt bezig de boel 

aan te pakken en weer presenter op te 

treden. En ik hoop dat ik met mijn functie 

als kantoormedewerker hier veel aan kan 

bijdragen. 

Misschien ontmoeten wij elkaar bij een 

komende bijeenkomst van EIRENE Nederland. 

Ik ben benieuwd! 

de ledenvergadering gepresenteerd worden. 

De hele huiss� jl wordt meegenomen en onze 

mooie vereniging zal zich op een 2012 waardige 

manier kunnen presenteren. Jan Schaake 

is druk bezig met het onderzoeken van de 

situa� e in Zuid-Soedan, een land in opbouw, 

dat onze steun kan gebruiken om stabiel en 

vredig te worden. Hij schrij�  hierover elders 

in dit nummer. Henny van der Ree rondt zijn 

werkzaamheden als penningmeester af en is 

tegelijk bezig met het voorbereiden van het 

jaarverslag als secretaris. Cas Jansen heeft 

zich als penningmeester ingewerkt en is druk 

doende om allerlei fondsen te onderzoeken 

en in een later stadium aan te schrijven, zodat 

we wellicht meer geld op kunnen halen voor al 

En weer een nieuw jaar

Ma! hias Frey

kantoorvrijwilliger EIRENE Nederland

deze nieuwe ontwikkelingen. En, ten slo" e ben 

ik zelf bezig om een vredesproject in Bosnië, 

waarover u elders in dit nummer meer leest, 

op gang te krijgen. Dan kan ik ook nog melden 

dat Linda Rooijmans aangeschoven is in de 

werkgroep 2035 en versterking gaat bieden bij 

redac� e van nieuwsbrief en website. 

Al deze ontwikkelingen, het bruist van de 

energie, het is toch geweldig! 

Paul den Hartog

Voorzi! er EIRENE Nederlnad 
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Update Werkgroep 2035

worden. 

U ziet, er is nog een hoop werk te verrichten, 

maar met de enthousiaste werkgroep die we 

nu hebben gaat dat zeker lukken!

 

De werkgroep 2035 is sinds februari uitgebreid 

met twee nieuwe leden, namelijk Christoph - 

onze voormalige bureauvrijwilliger - en Linda. 

Dat maakt dat de werkgroep nu uit zes leden 

bestaat. Weet u nog iemand die mee wil werken 

aan de toekomst en het promoten van EIRENE? 

Graag hoort onze bureauvrijwilliger Ma� hias 

dan van u. 

 

Ik hoop u in de volgende nieuwsbrief weer te 

kunnen informeren over de ac� viteiten van de 

werkgroep. 

 

Beste lezers,

Graag wil ik u via deze nieuwsbrief op de 

hoogte houden van de vorderingen van de 

werkgroep 2035. In de afgelopen nieuwsbrief 

schreef ik u dat de werkgroep begonnen is met 

het ontwikkelen van een nieuwe website en 

ideeën aan het verzamelen is voor het gebruik 

van sociale media en het vernieuwen van het 

drukwerk. Deze ontwikkeling is ondertussen zo 

ver gevorderd dat de webbouwer daadwerkelijk 

kan gaan bouwen en begonnen is met een 

opzet van het drukwerk. 

 

Naast bovenstaande ac� viteiten zijn wij ook 

aanwezig geweest bij een vrijwilligersdag 

in Utrecht. Dat heeft ons goede ideeën 

gegeven over verdere professionalisering en 

vernieuwing van onze stand, zodat poten� ële 

vrijwilligers ons ook direct zien staan. Deze 

verbetering van de stand staat op de ac� elijst 

van de werkgroep en zal spoedig opgepakt 

Burgervredeswerk

Een geweldloze vredesmacht in Zuid Soedan

In het kader van het thema ‘burgervredeswerk’ 

besteedden we in het vorige nummer van 

EIRENE Nieuws aandacht aan het 30-jarig 

bestaan van Peace Brigades International 

(PBI) dat afgelopen najaar werd gevierd. Het 

komende najaar hoopt Nonviolent Peaceforce 

(NP) zijn 10-jarig bestaan te kunnen vieren. 

De Nederlandse lidorganisa� e van NP is de 

s� ch� ng “NEAG Alterna� even voor Geweld” 

en zowel met NEAG als met PBI-Nederland 

heeft EIRENE de afgelopen jaren intensief 

samengewerkt om in Nederland steun te 

verwerven voor geweldloze burgerinterven� es 

in confl ictgebieden. Beide organisa� es waren 

dan ook aanwezig bij de viering van het 50-jarig 

bestaan van EIRENE in 2008.

Zoals de oprichting van de internationale 

oecumenische vredesdienst EIRENE werd gevoed 

door de gevolgen van de dekolonisa� estrijd in 

Afrika en die van de interna� onale vredesbrigades 

PBI door de strijd tegen de militaire dictaturen 

in met name La� jns-Amerika, werd de aanzet 

tot de oprich� ng van NP gegeven door het 

ongebreidelde geweld in diverse landen dat in 

de jaren ’90 de wereld overspoelde en waarvan 

de Balkan en Rwanda de meest aansprekende 

maar helaas niet de enige voorbeelden zijn. 

De ini� a� efnemers van NP constateerden dat 

je bij zulk massaal geweld van burgers tegen 

burgers ook met omvangrijkere, geweldloze 

burgervredesmachten aanwezig moet zijn dan 

de vaak kleinere teams van PBI, Balkan Peace 

Team en SIPAZ.

Tijdens de grote conferen� e The Hague Appeal 

for Peace in mei 1999 werd het ini� a� ef aan 

de wereldwijde vredesbeweging gepresenteerd 

en met open armen ontvangen. Juist ook door 

vertegenwoordigers van zogenaamde “vergeten 

conflicten”, zoals die op de Filippijnen, Sri 

Lanka of in diverse Afrikaanse landen. Ik 

herinner me nog dat � jdens één van de grotere 

plenaire sessies van deze conferenties, die 

weer geheel over de toen net beëindigde 

Kosovo-oorlog dreigde te zullen gaan, een 

Lianne Belt

Bestuurslid EIRENE Nederland

Voorzi! er Werkgroep 2035
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probeert NP hier iets aan te doen. Eind februari 

2012 had NP al acht veldteams opgezet in vijf 

verschillende (grens)provincies om ter plekke 

door middel van geweldloze methodes te 

werken aan geweldreduc� e en verbetering van 

de veiligheid van de burgers die door het geweld 

worden getroff en. In de hoofdstad Juba draait 

NP bovendien een apart programma gericht op 

de bescherming van kinderen en in een tweetal 

provincies zijn speciale Women’s Peacekeeping 

Teams opgezet. In een derde provincie werkt het 

NP-team vooral met vluchtelingen. Ook hee�  NP 

teams die onmiddellijk in ac� e kunnen komen 

bij gewelddadigheden in andere gebieden 

van het uitgestrekte land. Met steun van de 

VN-vluchtelingenorganisa� e UNHCR konden 3 

beschermingsteams worden opgezet.

Juist door middel van de samenwerking met de 

Belgische overheid en een aantal VN-organisa� es 

weet NP geweldloze burgerinterven� es uit de 

sfeer van het alterna� eve circuit te halen en als 

een bruikbaar instrument ingang te laten vinden 

bij internationale organisaties die burgers 

willen beschermen bij gewapende confl icten. 

In samenwerking met NEAG en PBI-Nederland 

zal EIRENE Nederland ook de komende tijd 

proberen om deze eff ec� eve, geweldloze wijze 

van het bevorderen van vrede en veiligheid voor 

burgers in confl ictgebieden onder de aandacht 

van de Nederlandse bevolking en de poli� ek te 

brengen.

vertegenwoordigster uit Soedan vertwijfeld 

uitriep: “Hey, what’s wrong with our war?!” 

Een oorlog tussen Noord- en Zuid-Soedan die 

toen al meer dan 30 jaar voortduurde en die 

eigenlijk maar “gewoon” als “gegeven” werd 

beschouwd. Pas de strijd in het West-Soedaanse 

Darfur zou de veel langer lopende burgeroorlog 

tussen Noord- en Zuid-Soedan weer onder 

de aandacht brengen en uiteindelijk tot een 

vredesakkoord en tot de ona� ankelijkheid van 

Zuid-Soedan leiden. Maar toen had die strijd al 

40 jaar geduurd.

NP werd in 2002 opgericht en begon met een 

grootschalige vredesmissie op Sri Lanka. Niet 

met de beoogde duizenden mensen, maar 

wel met enkele � entallen, probeerden ze de 

gevolgen van de strijd tussen de Tamilrebellen 

en het Srilankaanse leger voor de bevolking op 

Sri Lanka in te dammen. Talrijke vredesgroepen 

op Sri Lanka werden door hen ondersteund. In 

2009 opende de nieuwgekozen, na� onalis� sche 

regering van Sri Lanka een nietsontziend 

militair off ensief in het door Tamils bewoonde 

noordoosten van het eiland waarbij talloze 

slachtoff ers onder de bevolking vielen. NP hee�  

nog een aantal jaren over de gevolgen van dit 

off ensief gerapporteerd, maar eigenlijk viel er 

verder voor hen niet zo vreselijk veel meer te 

doen en in december 2011 is het NP-project op 

Sri Lanka stopgezet…

…om begin 2012 van start te gaan met een 

nieuwe NP-missie in Zuid-Soedan. Weliswaar 

is de vrede getekend en is het nieuwe land 

Zuid-Soedan gecreëerd, maar zoals we de 

afgelopen maanden allemaal in de krant 

hebben kunnen lezen, betekende dit helaas 

niet het einde van het geweld. Er wordt nog 

om bepaalde grenssteden gevochten tussen 

Noord- en Zuid-Soedan en veel teruggekeerde, 

afgedankte strijders proberen nu aan de kost te 

komen. En als je alleen maar een geweer tot 

je beschikking hebt, dan gebruik je dat maar 

om je eten bij elkaar te sprokkelen. Terwijl 

Zuid-Soedan probeert op te krabbelen van een 

decennialange strijd met Noord-Soedan, wordt 

de bevolking die het toch al niet breed hee�  

geteisterd door eigen landgenoten.

Met fi nanciële ondersteuning van de Belgische 

regering en van het VN-kinderfonds UNICEF, 
Jan Schaake

bestuurslid EIRENE Nederland
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Van 26 tot 28 mei in Gelsenkirchen

“Met groot verlof!?! – Vredesdienst in 

een gemilitariseerde wereld” zo luidt het 

thema van de Pinksterbijeenkomst van dit 

jaar. Deze bijeenkomst wordt dit jaar in 

het Arbeiterbildungszentrum Schacht III in 

Gelsenkirchen gehouden. Ook dit keer zal de 

ledenvergadering van EIRENE-Interna� onaal 

voorafgaand aan de Pinksterbijeenkomst 

plaatsvinden. Gelsenkirchen is vlakbij de 

Nederlandse grens, circa 110 km vanaf 

Arnhem. 

Sinds verleden jaar juli is de militaire dienstplicht 

in Duitsland opgeschort. Dit heeft ook zijn 

weerslag op een vredesdienst als EIRENE, 

want sinds de invoering van de vervangende 

dienstplicht in 1961 bestond voor erkende 

dienstweigeraars de mogelijkheid in plaats 

van militaire dienstplicht een vredesdienst 

met EIRENE te vervullen. Over de problemen 

waarmee dienstweigeraars in die tijd te 

kampen hadden en over de motivatie om 

een vredesdienst te vervullen, zal Folker 

Thamm, voormalig EIRENE-vrijwilliger en 

dienstweigeraar van de eerste genera� e, komen 

vertellen.

Maar ook dienstdoende militairen weigeren 

op grond van gewetensbezwaren de wapens te 

gebruiken. Twee (voormalige) beroepsmilitairen 

vertellen waarom zij deze beslissing genomen 

hebben en wat hiervan de gevolgen voor hun 

verdere leven zijn. Enerzijds gaat het om Florian 

Pfaff , majoor in het Duitse leger, anderzijds om 

Chris Capps-Schubert, Irak-veteraan.

Opschorten van de dienstplicht betekent 

echter in geen geval dat wij nu in een minder 

gemilitariseerd land leven. Integendeel. Door 

de herstructurering van het Duitse leger moet 

de inzetbaarheid in het buitenland worden 

verbeterd. Om inzet van het leger in het 

buitenland in de toekomst te rechtvaardigen, 

wordt veelvuldig van het argument gebruik 

gemaakt dat in oorlogs- en crisisgebieden de 

burgerbevolking beschermd moet worden. 

Het overeenkoms� ge concept Responsibility 

to Protect (R2P) vormt ook binnen de kerken 

een controversieel onderwerp voor discussie. 

In een workshop zullen wij ons onder leiding 

van Kathrin Vogler (parlementslid-die Linke), 

voorzitter van de subcommissie civiele 

crisispreven� e en netwerkbeveiliging, intensief 

met het thema R2P bezighouden. 

De Pinksterbijeenkomst zal ook dit jaar 

ruimschoots gelegenheid bieden voor 

ontspanning, gezellig samenzijn en onderlinge 

uitwisseling van ideeën. Live muziek, dans en 

spel zullen voor sfeer zorgen. De kinderopvang 

kijkt vrolijk uit naar jonge deelnemers.

EIRENE nodigt alle belangstellenden, leden, 

voormalige vrijwilligers, sponsoren en ieder, 

die zich met EIRENE verbonden voelt heel 

hartelijk uit samen met de familie naar 

Gelsenkirchen te komen!

Een programma en routebeschrijving ontvangt 

u zodra u zich hee"  aangemeld.

INFO

De Pinksterbijeenkomst begint op zaterdag 26 

mei om 16.00 uur en wordt op 2e Pinksterdag 

28 mei met een lunch afgesloten. Een 

overnachting van vrijdag op zaterdag met 

maaltijdvoorziening is mogelijk. Doorgaans 

logeert u in een kamer met meerdere bedden. Er 

staat een beperkt aantal een- of tweepersoons 

kamers ter beschikking. Voor zover mogelijk 

houden wij rekening met uw wensen (zie 

aanmeldingsstrook). De onkostenbijdrage 

omvat logies, beddenlinnen en vegetarische 

maal� jden bij een volledig verblijf. 

Volwassenen    €95,- 

Jongeren in opleiding  bed €45,-

    tent €30,-

Kinderen tot 12 jaar   €25,-

(Kinderen tot 3 jaar gra� s)

Toeslag eenpersoonskamer  €30,-

Toeslag tweepersoonskamer  €20,-

De prijzen zijn niet kostendekkend.

EIRENE Interna" onaal

Uitnodiging voor de Pinksterbijeenkomst
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Wij kijken uit naar een sponsor. Sponsorbedragen maken het 

voor ons mogelijk in individuele gevallen kor� ngen te geven.

Graag aanmelden vóór 1 mei.

Voor aanmelding en nadere informa� e kunt u zich wenden tot

EIRENE-Nederland

Postbus 1528 

3500 BM Utrecht 

Tel: 030-2714376

Mail: info@eirene-nederland.org 

Vanuit een principe van ac� eve 

geweldloosheid ondersteunt EIRENE

 op het noordelijk en zuidelijk halfrond 

ini� a� even, die zich voor geweldloze 

confl ictoplossing en een duurzame en 

rechtvaardige ontwikkeling inze" en. 

EIRENE Nederland is onderdeel 

van EIRENE Interna� onaal. 

Postbanknr. 185 66 60

t.n.v. EIRENE Nederland 
te Deventer

(gi# en zijn a# rekbaar van de belas� ng)

Postadres:

Postbus 1528, 3500 BM Utrecht

Telefoon: (030) 271 43 76

Email: info@eirene-nederland.org

Web: www.eirene-nederland.org

Interna! onale Oecumenische

Vredesdienst

EIRENE-nieuws verschijnt 4x per jaar. 

Redac! e: Ma" hias Frey en Liseth Meijer 

Lay-out: Cesar N. Mercedes Manchego 

Pinksterconferen! e 2012

De jaarlijkse Pinksterconferen� e van EIRENE interna� onaal 

vindt dit jaar plaats in Gelsenkirchen van 26 t/m 28 mei 2012 

(zie bericht).

U kunt zich tot 1 mei aanmelden voor deze conferen� e bij het 

kantoor van EIRENE Nederland.  

Algemene Ledenvergadering 2012

De Algemene Ledenvergadering van EIRENE Nederland vindt 

plaats in Utrecht op zaterdag 2 juni 2012 vanaf 10.30 uur. Hierbij 

willen wij afscheid nemen van Jet Visser-Romijn die als lid van het 

bestuur stopt. Jet was al jaren bestuurslid van EIRENE Nederland 

en ook zelf vrijwilligster voor EIRENE in Noord-Ierland. Nadere 

informa� e en de uitnodiging ontvangt u, zoals ieder jaar, per 

post.  

Pinksterbijeenkomst

Agenda


