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Vredeswerk in de
schoolkeuken
Het gaat goed met het
schoolkeukenproject. Alle dingen
die nodig zijn om het in een
stroomversnelling te krijgen en concreet
iets bij te kunnen dragen, kloppen met
elkaar.

en Fakovici is als thema gekozen. Op de
Pinksterconferentie in Gelsenkirchen werd
door de kinderen een toneelstuk opgevoerd
over de ontmoeting tussen een blauwe en
een gele bevolkingsgroep en dat toneelstuk is
al vertaald voor het kinderkamp.

Toen ik voor de Pinksterconferentie
een ontmoeting had bij Pharos, was ik
voorbereid op een lange vergaderdag.
Ingrid en ik zouden alle acties in kaart
gaan brengen, om het project verder te
brengen. Daartoe had ik mijn lijstje en
nam het in de trein naar Stuttgart nog
maar eens door. In de gesprekken die
wij voerden bleek het een en ander aan
beide zijden (zowel in Fakovici als in
Utrecht) echter voorspoedig te verlopen
en we ontdekten veel verder te zijn dan
wij durfden hopen.

Vorige maand had ik een indringende
ontmoeting met Fahrudin Alic van de
overlevenden van de genocide en ik besprak
zijn ervaringen en dit project met hem.
Samen kwamen we tot de conclusie dat
herdenken een krachtig middel is om stil
te staan bij dingen die gebeurd zijn. Het bij
elkaar brengen van de kinderen is volgens ons
een ander, hoopvol middel naar de toekomst.
Als ze elkaar kennen en vriendschappen
sluiten dan wordt de kans groter dat ze
vreedzaam met elkaar de toekomst ingaan.
Fahrudin schaarde zich achter ons project, wij
gaan hem zeker nog ontmoeten.

Wat stond er dan zoal op die lijstjes?
Cas Jansen is op een training
fondsenwerven geweest en met het
bestuur onder zijn leiding hebben
wij allerlei fondsen geselecteerd,
die interessant zijn voor EIRENE
NL. Wij doen projecten, die in hun
doelstelling voorkomen. Met een
nieuw samengestelde stuurgroep zijn
we aan de slag gegaan en er staan al
een aantal aanvragen uit. Dit hebben
wij kunnen doen, omdat er eerst een
projectplan gemaakt is, waarin we alle
benodigde informatie overzichtelijk bij
elkaar hebben gebracht. Naast deze
fondsen proberen we ook scholen te
interesseren om allerlei activiteiten te
organiseren. Met dit laatste willen we
ook een bewustwording bij de kinderen
hier in Nederland bereiken. Het mooiste
voorbeeld is het kinderkamp van de
kerk in Brummen (waaraan 140 kinderen
deelnemen). Er is een kinderdienst

In Bosnië waren ondertussen de plannen
gemaakt om een weekend te organiseren
waar de kinderen uit Fakovici en kinderen uit
Srebrenica een workshop vredeswerk krijgen
en natuurlijk elkaar ontmoeten. Het heeft
een mooie titel: “Let’s keep the smile, let’s
become friends”.
In Stuttgart ontmoetten we een consultant
geweldloos communiceren. Op basis van
dit gesprek ontwikkelen wij verder een
workshop voor de volwassenen die in het
najaar zal plaatsvinden.
En zo zien we, vaak zo ver van elkaar
verwijderd, dat er in Nederland, Bosnië
en Zuid-Duitsland al zoveel mensen zijn
aangehaakt die zich verbonden voelen met
dit thema en op hun manier bijdragen om het
project een stap verder te brengen.
Paul den Hartog
Voorzitter

Volg EIRENE nu ook op
Facebook, Twitter en You Tube.
Links vind je op de vernieuwde
website: eirene-nederland.org
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Van de Voorzitter
En zo zit ik eens even in alle rust de stukken voor de
algemene ledenvergadering die morgen plaatsvindt te
rangschikken en na te denken over dat wat allemaal
gebeurd is in de afgelopen periode.
En dat is veel, EIRENE is in een stroomversnelling
terecht gekomen. Vorige week was ik in Echterdingen
bij Stuttgart, waar ik de ledenvergadering van onze
nieuwe partner Pharos meemaakte en hard heb
gewerkt aan het schoolkeukenproject met Ingrid
Halbritter. Aan beide zijden is veel voortgang
geboekt. In Nederland hebben we een stuurgroep,
waarbij we Peter Zijlstra en Leon Polman als leden
mogen verwelkomen. Faruhdin Alic, voorzitter
van de vereniging Srebrenica95 (de vereniging
van overlevenden van de genocide) mocht ik ook
ontmoeten in het kader van dit project.
Ondertussen heeft de werkgroep 2035, die nu echt op
stoom is, een prachtige nieuwe website gemaakt. Een
wijze, oude vereniging, want dat zijn we, die meekomt
in deze tijd van communicatie en internet en jongeren
en ouderen aan zal spreken met prachtige foto’s en
krachtige teksten. Die stijl is ook doorgetrokken in
deze nieuwsbrief, zoals u zelf kunt vaststellen. Wij
hebben daarvoor gebruik gemaakt van Egbert.EGD,
een professioneel bedrijf en dat is te zien. De website
straalt zo’n energie uit, dat op de eerste dag dat deze
te zien was op het internet, zich al een vrijwilliger voor
uitzending meldde bij mij.
Onze oude en nieuwe penningmeester hebben het
stokje doorgegeven en de hele administratie is op
orde en gezond. De secretaris heeft samen met onze
bureauvrijwilliger de hele coördinatie en definitieve
samenstelling van jaarverslag en beleidsplan tot stand
gebracht.

En weer is een jaar voorbij...
Dit is nu mijn laatste nieuwsbrief waar ik actief
aan meewerk en ik wil graag van u afscheid nemen.
Nadat ik begin augustus 2011 naar Nederland
kwam was ik net klaar met school, was nog nooit
langer dan 3 weken weg van huis geweest en
had nog geen goede voorstelling van vredes- en
ontwikkelingswerk. Nu, bijna een jaar later, heb ik
het gevoel dat ik mezelf heel sterk heb ontwikkeld
en nieuwe en bijzondere ervaringen heb opgedaan.

Geniet van deze prachtige tijd van het jaar, we
bevinden ons dicht bij de zon.
Ik wens u een fijne zomer.
Paul den Hartog
Voorzitter

Na de zomervakantie komt mijn opvolger Malte
Hoberg. Ik wens hem het allerbeste voor zijn
vrijwilligersjaar, met vele leuke ervaringen en
ontmoetingen.
Met vredevolle groeten,
Matthias Frey
Kantoorvrijwilliger
Nieuwe logo op visitekaartje

VOORWOORD

Kantoorvrijwilliger

Morgen nemen we afscheid van Jet Visser als
bestuurslid. Gelukkig blijft zij betrokken, als
altijd, bij onze mooie vereniging. Wim de Louw,
landencoördinator uit Burundi is over en hij zal
verrassingsgast zijn op dit ingetogen feestje.

CENIDH-Estelí

De afgelopen maanden is er weer veel gebeurd in
Nicaragua op het gebied van de mensenrechten.
CENIDH-Estelí is druk bezig geweest met allerlei
activiteiten, voorlichtingsbijeenkomsten en workshops,
als onderdeel van hun werk om te strijden voor naleving
van de mensenrechten.
Hieronder doen we een kleine greep uit de activiteiten
die onlangs zijn gehouden met ondersteuning van
EIRENE Nederland:
Op 9 maart was het Internationale Vrouwendag, een
evenement dat het CENIDH aangreep om nogmaals
extra aandacht te vragen voor gelijkwaardigheid tussen
man en vrouw en aandacht voor de mensenrechten
die bij vrouwen vaak geschonden worden. Bijvoorbeeld
goede toegang tot het recht, gelijke kansen en gelijkheid
in het nemen van beslissingen op sociaal, economisch
en politiek vlak. Het filiaal in Estelí hield op 8 maart
een speciale activiteit om actie te voeren voor het
legaliseren van abortus op medische gronden.
Regelmatig werden vergaderingen gehouden
van promotoren, de vrijwilligers die kennis over
mensenrechten vergaren en verspreiden en in
hun omgeving het eerste aanspreekpunt zijn voor
slachtoffers van mensenrechtenschendingen. Hierbij
werd besproken wat men zoal tegenkomt en tegen
welke problemen men aanloopt. Ook was er een
workshop over genderkwesties met promotoren uit
verschillende regio’s, waaronder Yalaguina, Palacaguina en
Totogalpa.

vrouwen expliciet strafbaar stelt. In deze wet wordt
het delict ‘femicide’, vrouwenmoord, geïntroduceerd
in het Nicaraguaanse strafrecht. Op geweld op fysiek,
psychologisch, economisch, en arbeidsgebied staan
strenge straffen. Ook het wegnemen van kinderen
en geweld tegen vrouwen bij het uitvoeren van een
publieke functie moet streng bestraft worden volgens
deze wet. Natuurlijk is het opstellen en aannemen van
zo’n wet een goede eerste stap, maar vervolgens moet
naleving van de wet ook worden afgedwongen in de
dagelijkse realiteit. Dat is het werk van CENIDH, dus is
het goed dat ze aandacht besteden aan deze nieuwe wet
en hoe die af te dwingen.
Er werd speciale aandacht gegeven aan de toekomstige
generatie promotoren met een aantal workshops
voor jongeren. Er werden twee basisworkshops over
mensenrechten gegeven aan nieuwe jonge promotoren
tussen 16-24 jaar. Per promotorencommissie konden
5 promotoren aan de workshops meedoen.Voor
deze doelgroep werden ook workshops gegeven
over de praktische kanten van het verdedigen van de
mensenrechten.
Er is weer veel kennis overgedragen, zodat de
mensenrechten in Nicaragua beter verdedigd kunnen
worden en een betere toekomst voor de mensen in het
land weer een stapje dichterbij komt.
Liseth Meijer
Redacteur EIRENE Nieuws

Een bijzondere workshop die CENIDH-Estelí geeft is
de workshop over wet 779. Wet 779 is een recente
(in februari 2012) aangenomen wet die geweld tegen

Linda Rooijmans
Even voorstellen…
Sinds februari ben ik lid van de werkgroep 2035 en help ik daarnaast mee met
de redactie van de nieuwsbrief. Ik ben 28 jaar oud en woon in Leiden. Ik heb
Godsdienstwetenschappen gestudeerd en ben daarna in de richting redactie/
journalistiek gaan werken. Momenteel loop ik stage op de communicatie-afdeling
van het Re-integratiebedrijf in Leiden.
Hoe ben ik bij EIRENE terechtgekomen? Lang geleden heb ik samen met Lianne
Belt Wereldgodsdiensten gestudeerd in Leiden en we hebben elkaar sindsdien in
de gaten gehouden. Lianne zocht mensen om de werkgroep 2035 op te bouwen,
het liefst iemand die ervaring had met redactiewerk. Ze kwam daarom bij mij uit
en vroeg me om het team van EIRENE te versterken. Ik houd me vooral bezig
met de nieuwe website om deze te vullen met nieuws over EIRENE Nederland
en Internationaal, en vredeswerk in het algemeen. Ook ga ik Facebook en Twitter
beheren.Verder help ik Liseth en Matthias met de nieuwsbrief. U zult me daarom
nog wel vaker tegenkomen, op het web of op papier.
Vriendelijke groet,
Linda Rooijmans
Lid werkgroep 2035

Werkgroep2035
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Nieuws van:

20 jaar actief voor EIRENE
Voor ik in augustus1992 naar Belfast ging
om als oudere vrijwilliger (ik was toen 52
jaar) een jaar in een project van EIRENE te
werken, kende ik EIRENE al wel en las de
Nieuwsbrief.
Enkele jaren eerder had men het Seniorprogramma
gestart. Ik kende geen andere organisatie die zo’n
mogelijkheid bood. Ik werkte in het basisonderwijs in
Ridderkerk en daar bestond toen pas de mogelijkheid
een jaar onbetaald verlof te nemen.
Het kostte wel ongeveer een jaar om de formaliteiten
te organiseren, maar eigenlijk kwam dat wel goed uit.
Ik heb in dat jaar veel over Ierland en Noord-Ierland
gelezen, allerlei praktische dingen geregeld, mijn
Engels weer wat opgefrist en sponsors gezocht, de z.g.
ondersteuningskring, die een deel van de onkosten heeft
betaald. Als tegenprestatie schrijf je dan regelmatig een
Nieuwsbrief over je project.
EIRENE ondersteunde toen wel zeven projecten
in Belfast. In die tijd waren er over de ‘troubles’
(problemen tussen protestanten en katholieken)
regelmatig berichten in de pers. Iedereen wist er iets
over, maar dat was over het algemeen slecht nieuws.
Je kon tijdens de voorbereiding voor deze dienst je
voorkeur voor een project aangeven. Ik koos toen
de Columbanuscommunity for Reconciliation. Een
community waar protestanten en rooms-katholieken
samen leefden in een huis en allen ergens in de stad
nog werkten in een project dat ook met verzoening te
maken had. In augustus 1992 vertrok ik voor een jaar
naar Belfast.
Leven in de community
De Community telde 4 leden toen ik er kwam, maar
enkele weken later waren het er zeven (twee quakers,
drie rooms-katholieken, één anglicaanse non en ik als
doopsgezinde. Later kwamen er nog voor een half jaar
twee studenten bij die aan de universiteit meededen
aan projecten over verzoening en een onderdak nodig
hadden.
In principe hadden we ‘s morgens altijd een
ochtendwijding. Wanneer je ontbeet kon je zelf bepalen,
maar de meesten aten na de ochtendwijding. ‘s Avonds
een avondwijding en aansluitend het avondeten. We
kookten afwisselend.Verder waren er veel incidentele
taken (gasten ontvangen, alles klaar zetten voor

Diverse foto‘s van Jet

bepaalde bijeenkomsten, die we organiseerden, en de
Community elders vertegenwoordigen.
Op een wekelijkse bespreking regelden we dit met
elkaar en verdeelden de taken. Ik had een eigen kamer
en kon gaan en staan waar ik wilde als ik mijn taken
maar op tijd uitvoerde en aanwezig was bij de verplichte
activiteiten. Om de beurt waren we verantwoordelijk
voor het leiden van de wijdingsbijeenkomsten.
In Belfast werkten toen zeven EIRENE-vrijwilligers,
alle andere waren jonge mensen. Zij begrepen niet zo
goed dat ik het in zo’n ‘klooster’ uit kon houden. Maar
ik voelde mij er thuis en kon van alles vragen over de
plaatselijke problemen.
Mijn verzoeningsproject in Belfast
Ik werkte van kwart voor negen tot half drie ‘s middags
in een klein eethuis op de grens van een roomskatholieke en protestantse wijk.Veel oudere arme
mensen kwamen daar ontbijten, een kop koffie drinken
of tegen de middag warm eten. We maakten elke dag
een ‘special’ klaar (bijvoorbeeld Irish Stew of Chili con
carne). Dat kostte 99 pennies, het goedkoopste gerecht.
Verder aten veel mensen vis en patat, of een sandwich.
Dus ik heb nog nooit van mijn leven zoveel aardappelen
geschild als in dat jaar. Maar de taken werden eerlijk
verdeeld, we werkten er met z’n vijven, soms mocht je
scones bakken of een soort cake, soms koken en vaak
ook afwassen. Er was geen afwasmachine. Boven ons
restaurant was een kantoor van dezelfde organisatie en
de mensen die daar werkten aten meestal bij ons.
Met kerstmis verkleedden soldaten zich als
kerstman en deelden snoep uit aan kinderen.

Wij hadden vrij veel stagiaires, die kwamen vier
dagen in de week en gingen één dag naar school. Zij
kregen voor dit werk geld van de staat. Wel hadden
we de verplichting dan enkele protestanten en enkele
katholieken aan te nemen. Het was voor mij heel
leuk deze jonge mensen beter te leren kennen. Ze
gingen leuk met elkaar om op de werkvloer, maar ze
zouden nooit bij elkaar thuis komen en als we een
feestje wilden vieren dan gebeurde dat in het centrum
in een disco, nooit in een protestantse of katholieke
wijk. Het centrum van Belfast is neutraal. Door deze
mensen leerde ik veel meer het gewone leven kennen
van mensen die niet gestudeerd hebben en vaak uit
problematische families kwamen.

Community nog eens op te zoeken, waar Jannie
Nijwening uit Nederland toen was.Vervolgens heb ik
nog twee jaren EIRENE-Nederland vertegenwoordigd
in de Zuid-Commissie, omdat toen een aantal
ontwikkelingswerkers uit Nederland in Tsjaad en Niger
werkten. Aansluitend kwam ik in het Nederlandse
bestuur.

Jaarlijks ga ik naar het Pinksterweekend van EIRENE.
Niet alleen om het interessante programma te volgen,
maar ook om oude bekenden te ontmoeten en te
praten met jonge vrijwilligers, die net terug zijn. Juist de
internationale ontmoetingen, maar ook de manier van
Het contact met de andere EIRENEomgaan met elkaar heb ik als heel verrijkend ervaren.
vrijwilligers
Afgelopen Pinksterweekend vertelde Charlotte , die
Dit was ook heel fijn. Zij deden weer heel ander werk
vorig jaar in een EIRENE project gewerkt heeft: ‘Je
dan ik. Enkele jonge vrouwen werkten in een blijf-vanmijn-lijfhuis. Eén jongen werkte bij een milieuorganisatie, neemt zelf je vooroordelen mee en als je na enkele
weken als vrijwilligers bij elkaar komt heb je de neiging
de andere deed jeugdwerk bij een tienergroep in een
te denken wat een eigenaardige gewoonten hebben
buurtcentrum en had daar te maken met veel geweld.
deze mensen. Ben je er wat langer en leer je de cultuur
Hij maakte mij er trouwens op attent dat het goed
beter kennen en kijk je er heel anders tegen aan. Je
is om, als je achter een militaire auto rijdt op je fiets,
even te zwaaien. De soldaten (jonge Engelsen) moesten ziet dan vooral de minpunten van je eigen cultuur veel
scherper.’
met twee handen hun geweer vasthouden, maar als je
zwaaide, knipoogden zij terug.
Ik hoop dat dit jaar zich weer nieuwe mensen
aanmelden om een jaar in een EIRENE-project te gaan
Na een half jaar kwamen we aan de kust met alle
EIRENE-vrijwilligers een week bij elkaar. Ook vier, die in werken. Met onze nieuwe website, een gedeeltelijk
Ierland werkten. Onder leiding van iemand uit Duitsland nieuw bestuur en een enthousiaste voorzitter, Paul den
Hartog, heb ik daar alle vertrouwen in.
en iemand uit Ierland bespraken we onze projecten en
Zelf verlaat ik nu het bestuur, maar blijf zeker bij
konden ook kritiek uiten. We hadden daar geen auto
EIRENE betrokken.
en moesten dagelijks wat boodschappen halen en zelf
koken. Het ging allemaal soepel. Wel merkten we toen
pas dat de dagelijkse confrontatie met militair geweld in Jet Visser-Romijn
Oud-bestuurslid
Belfast een negatieve invloed op je heeft. Dat geldt nog
veel sterker voor de kinderen die daar opgroeien en die
er soms veel directer bij betrokken zijn.
Terug in Nederland
Zo’n jaar vliegt om. Je keert verrijkt naar huis. Je beseft
dat je soberder kan leven. Je leert mensen kennen
die in een andere cultuur leven, zoals Sean, die bij ons
werkte en in een weekend zijn halve maandsalaris had
opgemaakt en dat heel gewoon vond. ‘Je moet af en toe
genieten in het leven’.
Terug in Nederland bekijk je je eigen land met andere
ogen. En dan ben je enthousiast en hoop je dat andere
mensen ook zin hebben zoiets eens te gaan doen. Eerst
heb ik als lid van de Noord-commissie die kritisch de
projecten bekeek die vooral in Ierland, Noord-Ierland
of de VS plaatsvonden, meegepraat als vrijwilliger uit
Belfast. Ook ben ik nog diversen keren teruggegaan
om nieuwe vriendschappen te onderhouden en de

Jet zamelt blikjes in voor recycling.
Met het verdiende geld werden cadeautjes gekocht.

Pinksterconferentie EIRENE Internationaal

De jaarlijkse Pinksterconferentie vond dit jaar van 26
tot 28 mei plaats in een buitenwijk van Gelsenkirchen
in het Ruhrgebied. De naam “Schacht III” van het
conferentiecentrum, een “Arbeiterbildungszentrum”,
maakte samen met de zwaarberoete huizen eromheen
duidelijk dat we in een oud mijnbouwgebied zaten, maar
het stralende zomerweer schiep een heel andere, veel
zonnigere sfeer.
Dat gold ook wel voor de inhoud van het programma:
“Met groot verlof – vredesdienst in een gemilitariseerde
wereld”. In een groot aantal presentaties en workshops
werden we geconfronteerd met die gemilitariseerde
wereld: De enorme Duitse (en overigens ook
Nederlandse) wapenexporten en de zgn. “Responsibility
to Protect” waarmee “wij” mensen elders in de wereld
dan weer tegen die geleverde wapens willen beschermen.
En de “nieuwe dienstweigeraars”: beroepsmilitairen in
het Duitse en Amerikaanse leger die zich gaandeweg
zijn gaan realiseren dat de nieuwe oorlogen het
internationaal-juridische boekje verre te buiten gaan en
bovendien op enorme leugens zijn gebaseerd, waardoor
ze naar wegen zoeken om hier niet aan mee te doen of
het leger te verlaten.
En tegenover dat duistere verhaal stonden de
vredesdiensten van EIRENE. Hoe EIRENE in de jaren ’50
werd opgericht om gewetensbezwaarden de mogelijkheid
te bieden om op een echte vredesmissie te gaan. Hoe
uitgezonden EIRENE-vrijwilligers in de Verenigde Staten
worden ingezet bij een telefonische hulpdienst aan
gewetensbezwaarden binnen het Amerikaanse leger.
Hoe een professionele burgervredeswerker in Mali
probeert om allerhande conflicten geweldloos op te
lossen. Of hoe uit het buitenland teruggekeerde EIRENEvrijwilligers middelbare scholen langs zouden kunnen
gaan om een tegenwicht te bieden aan de wervers van
Defensie.
Deze vragen kwamen ook allemaal terug bij de algemene
ledenvergadering van EIRENE Internationaal die de
laatste jaren tijdens de Pinksterconferentie plaatsvindt.
Er wordt gewerkt aan een strategisch plan “EIRENE
in 2020” waarin aandacht besteed wordt aan de vraag
wat een “Internationale oecumenische vredesdienst”
nu eigenlijk is; hoe ook in de toekomst vorm gegeven
kan worden aan de persoonlijke inzet van mensen om
zo’n vredesdienst te doen; welke prioriteiten EIRENE
in de verschillende regio’s (Sahel, Grote Meren, LatijnsAmerika) voor de komende jaren gaat vaststellen;
hoe de nieuwe verenigingsstructuur van EIRENE
Internationaal de inzet van teruggekeerde vrijwilligers in
de zgn. “Inlandarbeit” kan ondersteunen.
In de schaduw van die toekomstdiscussie werd ook
afscheid genomen van Angela König die de afgelopen zes
jaar leiding heeft gegeven aan het nog steeds groeiende
en onlangs met een nieuwe vleugel uitgebreide
kantoor van EIRENE Internationaal in Neuwied. Als

haar opvolger werd Anthea Bethge door de algemene
ledenvergadering benoemd. Volgend jaar zal de
ledenvergadering een nieuw bestuur van de vereniging
EIRENE Internationaal kiezen. Het Nederlandse lid
van het internationale bestuur, Harry Schram, heeft
al aangegeven dat hij het na 16 jaar welletjes vindt en
zich niet voor een nieuwe termijn beschikbaar stelt.
Het bestuur van EIRENE Internationaal drong er bij
EIRENE Nederland op aan om met een Nederlandse
kandidaat te komen. We zijn al aan het zoeken, maar
hebben tot dusverre nog niemand gevonden. Mocht
u iemand weten, dan houden we ons aanbevolen.
Kandidaten zijn ook hartelijk uitgenodigd om al eens
een bestuursvergadering bij te wonen.
De volgende Pinksterconferentie vindt overigens
naar alle waarschijnlijkheid weer eens in Nederland
plaats. Een goede gelegenheid om eens nader kennis
te maken met het werk van EIRENE Internationaal
in de verschillende regio’s en met enkele tientallen
vrijwilligers en oud-vrijwilligers wereldwijd. We zijn
nog met de keuze van de locatie bezig, maar u kunt
in ieder geval alvast het Pinksterweekend (17-20 mei
2013) vrijhouden.
Jan Schaake
Bestuurslid EIRENE-Nederland

Michael Kuta is vrijwilliger bij de
organisatie Tools for Solidarity in Belfast,
Noord-Ierland. In zijn eerste rondbrief
presenteert hij zijn project en zijn
motivatie.
“Tools voor Solidarity is een maatschappelijke
ontwikkelingsorganisatie gevestigd in Belfast en
Downpatrick, die ambachtslieden en gemeenten
in de armste landen de wereld ondersteunt en
van basisgereedschap en machines voorziet. Tools
for Solidarity verzamelt gebruikt gereedschap,
repareert het indien nodig en stuurt het naar een
partnerorganisatie in Afrika.
Deze solidariteit maakt het mogelijk dat de mensen
zelfstandiger kunnen werken en meer hoop voor
de toekomst hebben. Tools for Solidarity redt nog
bruikbare werktuigen van de stortplaats en geeft
tegelijkertijd ervaren ambachtslieden in Afrika de
kans op een goede levensbasis.
Waarom is het zo, dat wij in de zogenaamde
“westerse” of “ontwikkelde” wereld met minder
dan 20% van de wereldbevolking meer dan 80%
van de natuurlijke hulpbronnen consumeren?
Wordt de armoede in de zogenoemde “derde”
of “niet-ontwikkelde” wereld veroorzaakt door
natuurrampen of ongeluk of is dit een resultaat van
een economisch systeem, dat een deel van de wereld
berooft en het andere deel verrijkt?
Solidariteit is geen rechtlijnig proces. Het betekent
eerder gezamenlijke problemen waar te nemen en te
constateren dat wij alle deel uit moeten maken van
de oplossing van deze problemen.
Er is genoeg voor wat iedereen nodig heeft, maar
niet voor hebzucht. Wij geloven, dat wij allen
eenvoudig moeten leven, zodat de anderen ook
eenvoudig kunnen leven. Tools for Solidarity wordt
alleen door vrijwilligers aangestuurd. Wij werken
actief voor een rechtvaardigere verdeling van macht
en hulpbronnen in de wereld.”

Lisa Kaiser - Roemenië

Lisa Kaiser werkt in een ambulante
ouderenzorg in Sibiu, Roemenië en
begeleidt eens per week een groep
gehandicapte jongeren.
“In een school voor gehandicapte kinderen en
kinderen met een leerachterstand begeleid ik elke
donderdag vier jongeren, die wel hun einddiploma
hebben maar nog geen benoeming in de plaatselijke
gehandicaptenwerkplaats hebben gekregen.
In totaal krijgen ze drie uur les, twee worden door
leraressen van de school gegeven en een uur door
mij. In de eerste les worden origami gemaakt. Ik zit
naast de jongeren en help een beetje mee. Maar
mijn vouwkunstwerken zien er zelden beter uit dan
die van de jongeren. Daarna schilderen wij nog en
tot slot is er nog een uur les waarin de motoriek
door knutselwerk wordt verbeterd.
Ik vind dit project opmerkelijk, omdat de
leraressen vrijwillig en onbetaald nog extra werk
doen nadat de eigenlijke les is afgelopen. Door
een bezuinigingsprogramma van de Roemeense
regering zijn hun salarissen zo’n 25% naar beneden
gegaan. De meeste docenten hebben door deze
bezuinigingen al een bijbaantje nodig om in hun
levensonderhoud te kunnen voorzien. (…)
De eerste helft zit er bijna op. Zes maanden ben ik
nu al hier. Er zijn nu nog zeven maanden over voor
mijn werk in de ouderenzorg.Vlak voor de kerst
heb ik gemerkt, dat de relatie tussen mij en “mijn
bejaarden” verandert. Het is heel moeilijk te zeggen.
Ik word vaker om hulp gevraagd en de gesprekken
worden intensiever. De mensen hebben heel veel
uit hun leven te vertellen en willen ook veel van mij
weten. Ik denk, dat ik toch langer “de nieuweling”
voor hen was, dan ik dacht. (…)
Toen ik op zoek was naar een mogelijkheid om
een vrijwilligerdienst te doen, heb ik ook naar
halfjaarlijkse aanbiedingen gezocht, omdat ik bang
was, dat een heel jaar veel te lang voor mij zou zijn.
Maar nu weet ik, hoe belangrijk het is, een heel jaar
hier te zijn en ik vind dat het bijna nog te kort is.
Nu verheug ik me op het volgend half jaar in mijn
project, ook omdat ik er vaker aan moet denken dat
ik de mensen hier, als ik weer thuis ben, heel erg zal
missen.”

Vrijwilligersverhalen

Michael Kuta - Tools for
Solidarity in Belfast
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