nieuws
September 2012

Sponsoring schoolkeuken
komt goed op gang

Projecten

Vorige keer vertelde ik u over het op
handen zijnde kinderkamp. Het heeft
ondertussen plaats gevonden en ik
mocht aanwezig zijn. Het was een feest
daar te zijn. De kinderen uit Brummen
waren in het bos in Didam op kamp
en in de zondagoverweging, die zij van
oudsher houden werd gevraagd om een
verlanglijstje te maken. Bij het doorlopen
daarvan werd overgestapt naar Alem,
een jongetje uit Fakovici. Hij wilde graag
een mooie taart op zijn verjaardag. Deze
werd ter plekke gemaakt en met elkaar
zongen wij “De wereld is een toverbal!”,
een leuk kinderlied over verbroedering.
Centraal is de zin: Dus zullen we er
samen iets van moeten maken…. En dat
deden ze: De taartdoos werd gebruikt als
collectebus en er werd € 250,- opgehaald.
Bij de VARA hebben de medewerkers in
de jaren negentig de vrije dag op 1 mei
ingeleverd. Het geld dat hiermee vrij
komt wordt gebruikt voor goede doelen.
Deze worden door de medewerkers
ingebracht. Leon Polman heeft een
aanvraag gedaan voor Fakovici en er
is het geweldige bedrag van € 1.700,beschikbaar gesteld. Daarnaast zijn er
nog een aantal kleinere, particuliere
giften voor dit project binnengekomen.
Aanvragen lopen nog bij een paar
ander stichtingen. Daarnaast prachtige
initiatieven: een school in Gendringen,
waar kinderen iedere week een
bedragje in het potje kunnen doen en
waar we samen wat mooie activiteiten
(bijvoorbeeld het blauw-geel toneelstuk)
willen gaan doen. De supermarkt in
mijn dorp, die de statiegeldactie voor 2
maanden aan dit project wijdt. Behalve
het geld dat we hiermee ophalen is het
van buitengewoon belang dat allemaal
mensen en kinderen dit verhaal horen en

zich hiermee verbinden.
In Bosnië wordt ondertussen ook flink
doorgewerkt. Het kinderweekend vindt
plaats eind september, het was iets uitgesteld,
omdat de nieuwe bovenmeester, die in de
school in Bratunac is aangesteld (waar de
school in Fakovici onder ressorteert) erg
enthousiast is over het project en er graag
meer over wilde weten en erbij wil zijn,
het mee wil maken.Voor november staat
nu definitief de workshop Non-ViolentCommunication (NVC ofwel geweldloos
communiceren) op het programma. Ik zal
er zelf bij aanwezig zijn en de periode die ik
daar ben gebruiken om veel foto’s en film te
maken, naast de ontmoeting met alle mensen.
Daarnaast doe ik bij verschillende fondsen
en instellingen aanvragen voor bijdragen om
dit project te kunnen financieren en op die
manier proberen wij het project, de financiën
en de betrokkenheid, naast de acties en
communicatie verder door te zetten. Dat lukt
goed op dit moment. En dat is fijn.
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
Vandaag ben ik bezig met het invullen van een aanvraag
voor fondsen voor het project in Fakovici. Tot nu toe
staan er al een paar uit en hebben we inderdaad een
paar prachtige donaties mogen ontvangen. Het gaat
heel goed met dit project. De werkgroep 2035 gaat na
het succes met de nieuwsbrief en website hard door
met het ontwerpen van stand materiaal, zodat wij op
festivals goed voor de dag kunnen komen. Daarnaast
zoeken zij festivalpromotors, studenten die voor ons
op allerlei festivals EIRENE NL voor gaan stellen.
Heeft u nog jonge mensen in uw omgeving: vrienden,
kinderen, kleinkinderen, die mee willen werken en deel
uit willen gaan maken van een groeiende groep fijne,
jonge mensen dan kunnen zij zich via website, e-mail of
kantoor in verbinding stellen met Lianne Belt.
Echt doen hoor, het is de toekomst van EIRENE NL en
de jonge mensen hebben het geweldig met elkaar.
Het project Estelí is in een cruciale fase aangeland. Het
was altijd moeilijk om vanuit Nicaragua de rapportage
over de voortgang van het project te krijgen. Nu Cas
Jansen, met behulp van zijn analytische en financiële
vaardigheden zeer fundamenteel de cijfers ingedoken
is ontstaat er meer zicht op wat er met de door ons
beschikbaar gestelde gelden gebeurt. Hierbij zien wij
bijvoorbeeld dat het aantal promotorenbijeenkomsten
achterblijft bij de afspraken. Tegelijkertijd vindt er wel
veel ondersteuning plaats van mensen met juridische
problemen. Wij zijn met Estelí de dialoog aangegaan
en wij hopen op een betere samenwerking en meer
duidelijkheid naar elkaar. Tegelijkertijd is dit proces heel
mooi, het helpt ons na te denken over vertrouwen
versus wantrouwen. Over professionaliteit van de
samenwerking met onze partners in Nicaragua, die in
moeilijke omstandigheden dingen voor elkaar proberen
te krijgen. Maar we komen ook heel fundamenteel bij
de vraag over ontmoeting, al is dat dan op afstand, en
dialoog.

Even voorstellen...
Hoi,
Ik zal me even voorstellen:
Ik ben Malte Hoberg, de opvolger van Matthias. Ik
ben achttien jaar oud en heb enkele weken geleden
mijn middelbareschooldiploma gekregen. Sinds 30
juli ben ik hier in Utrecht en na het afronden van
mijn taalcursus werk ik nu voor Kerk en Vrede en
EIRENE NL. Dus vanaf nu krijgt u antwoord van mij
als u naar het kantoor belt of e-mailt.
Mocht u meer willen weten, ik ben vijf dagen per
week op kantoor.
Groet,
Malte Hoberg
Kantoorvrijwilliger

Ik wens u een mooie herfst en veel genoegen bij het
lezen van deze nieuwsbrief.
Paul den Hartog
Voorzitter

VOORWOORD

Kantoorvrijwilliger

Tot slot kan ik u op dit moment melden dat wij met
2 mogelijke vrijwilligers in gesprek zijn en dat we naar
aanleiding van een reis naar Afrika van Lianne nadenken
over samenwerking in een project in Kenia.

Een maand
in Hebron
bij CPT
In mei/juni is Maarten van der Werf een maand naar
Hebron gegaan om daar mee te draaien met CPT, Christian
Peacemaker Teams. EIRENE heeft met een financiële
bijdrage de reis mede mogelijk gemaakt.

CPT-ers volgen een militaire patrouille in de oude stad
van Hebron om te zien wat ze doen, want soms worden
Palestijnen aangehouden, geïntimideerd en vernederd.
CPT documenteert wat er gebeurt en rapporteert dat
aan verscheidene instanties en zet informatie, foto’s en
filmpjes op internet. Aanwezigheid van CPT bij zulke
momenten zorgt er voor dat de militairen zich iets
minder gemakkelijk extreem gedragen. Als mannen
worden aangehouden moeten ze bijvoorbeeld hun
shirt en broekspijpen omhoog doen, worden uitgebreid
gefouilleerd terwijl ze tegen een muur zijn gezet en hun
ID wordt gecheckt en doorgegeven aan de basis om te
worden nagetrokken. Bij het volgen van de patrouille
keren de militairen zich naar de CPT-ers: “jullie volgen
ons – zo kunnen we ons werk niet doen, ga hier weg!”.
Een CPT-er antwoordt: “In jullie eigen protocol staat
dat mensen tot op 3 meter afstand van jullie mogen
komen; dat is jullie wet.” “Wij zijn de wet”, zegt één
van de zes soldaten, kennelijk de aanvoerder van de
patrouille: “Ga weg of we houden jullie aan en roepen
de politie (Israëlische politie in Hebron H2-gebied) om
jullie te arresteren.” Hij heeft zijn automatische wapen
horizontaal voor zich met de vinger net onder de
trekker.
Dit zijn twee voorbeelden uit mijn tijd in Hebron met
CPT.
Een vervormde waarheid
In vergelijking met 2009 zijn er meer Palestijnse
winkeltjes weer open in de oude souq van Hebron.

Ondanks de voortdurende intimidatie en vernedering
laten de Palestijnen zich niet wegjagen. Het is hun stad.
De joodse kolonisten zeggen ook dat het hun stad is
want aartsvader Abraham , waarvan de (overigens lege)
graftombe in de Ibrahimi Moskee in oud Hebron staat,
heeft de grot van Machpela van de Hethieten gekocht
als laatste rustplaats voor zijn vrouw Sarah en is dus
Joods eigendom (Genesis 23). Elke zaterdag is er een
excursie van Joodse kolonisten uit de West Bank aan
oud Hebron. De groep van 30 tot 60 kolonisten wordt
“beschermd” door 12 tot 15 soldaten van de IDF als ze
van de Joodse kolonistenrabbi’s te horen krijgen welke
huizen oorspronkelijk Joods waren.
“In 1929 zijn 67 Joodse bewoners van Hebron door
Palestijnen (waarschijnlijk niet uit Hebron) vermoord”,
zo vertellen de rabbi’s. Wat ze niet vertellen is dat 400
Joden toen werden beschermd door hun Palestijnse
buren door hen te laten schuilen in hun huizen. Wij
volgen, fotograferen en filmen. We zien dat boze Joodse
jonge mannen tegen Palestijnse deuren schoppen en er
op bonken.
We zien hoe gemakkelijk het is om een escalatie
te laten ontstaan met aanhoudingen van kinderen
en huilende en boze moeders als de kinderen een
klein steentje in de richting van militairen gooien. De
verklaring van de soldaten: “Ze zouden ons dodelijk
kunnen raken…”
We zien de vervorming van de waarheid, niet door
onwaarheden te vertellen, maar door stukken weg te
laten, die in het nadeel zijn van Israël.
CPT
Wat doet CPT? Documenteren van geweld en
intimidatie. Morele steun geven aan de Palestijnen
die zich niet laten wegjagen. Het helpt om de situatie
leefbaarder te houden. De vraag die zich sterk opdringt
is: wat is er nodig om oplossingen te krijgen die recht
doen aan de wens van een veilig en menswaardig
bestaan voor alle partijen? Dat gaat verder dan aanwezig
zijn en documenteren.
In de eerste plaats is het belangrijk om hier in
Europa een evenwichtiger beeld te krijgen van de
gebeurtenissen in Israël en Palestina. Zelfs ons officiële
nieuws geeft ruimte aan selectieve berichtgeving.
De vraag dient zich aan: wat kunnen we hier verder
bijdragen aan het bereiken van een werkelijk leefbare
situatie daar. Het hangt van de wereldgemeenschap én
van de mensen dáár af wat daar gaat gebeuren. Wat is
de volgende stap op het pad van Geweldloze Actie van
de Palestijnen en van onszelf?
Maarten van der Werf
Voor Maartens reisverslagen kunt u kijken op zijn reisblog:
www.maartenzoektvrede.waarbenjij.nu
Website Christian Peacemaker Teams: www.cpt-nl.org

Burgervredeswerk

Een Joodse kolonist in het oude Hebron schopt een
vredeswerker. Op een meter afstand staat een soldaat
van de Israeli Defence Force. Hij doet niets. “jullie zijn
hier toch om er voor te zorgen dat het menselijke
verkeer ordelijk en netjes verloopt?”, merkt de CPTer op. “Wij zijn hier om voor de veiligheid van de
Joodse mensen te zorgen ”, verklaart de militair. In
Hebron zijn ongeveer 500 orthodoxe joodse kolonisten
neergestreken. Zij worden “beveiligd” door 1200 IDFmilitairen in het gebied H2 in Hebron dat geheel onder
Israëlisch bestuur en militair gezag staat.

Bezoek aan EIRENE in Burundi
In juli bracht ik een bezoek aan Wim de Louw, die
als coördinator voor EIRENE in Burundi werkt. Hij is
verantwoordelijk voor alle programma’s van EIRENE
in het Grote Merengebied en heeft de leiding over
5 vakkrachten. Het afgelopen jaar heeft u via de
nieuwsbrieven al kennis met Wim en de situatie in
Burundi kunnen maken.
Wim ontving me in het EIRENE-kantoor in Bujumbura,
de hoofdstad van Burundi, waar hij me uitgebreid
verslag deed over zijn werkzaamheden en die van de
partnerorganisaties waarmee EIRENE de programma’s
uitvoert. Doordat zijn werkzaamheden het hele Grote
Merengebied beslaan, reist hij veel. In Burundi is dat
voornamelijk in de zuidelijke provincies Makamba en
Bururi.
Makamba, gelegen aan de grens met Tanzania, is de
provincie met het grootste aantal teruggekeerde
vluchtelingen in Burundi. In 1972 als in 1993 zijn veel
Burundezen de grens over getrokken om zo het geweld
in hun provincie te ontvluchten. Sinds 2002 zijn er ruim
een half miljoen vluchtelingen teruggekeerd. Dit zorgt
vanzelfsprekend voor veel spanningen.
Bururi is de provincie waar de meeste voormalige
machtshebbers en strijders oorspronkelijk vandaan
komen. Deze provincie wordt daarom gezien als zijnde
de geboortegrond van de oude onderdrukkers en er
zijn daarom ook veel wapens in omloop.
Er zijn vanwege bovenstaande redenen veel organisaties
actief in beide provincies. De inzet van EIRENE is
conflictbestrijding en –bemiddeling via de organisaties
Nduwamahoro-Le Non Violent Actif, l’Association pour
la Paix, la Réconciliation et le Développement Durable
(APRDD) en CHIRO, in een project genaamd ‘Amahoro’
(vrede). Het gaat dan voornamelijk om politieke en
landconflicten.
In Congo heeft EIRENE projecten lopen in de plaatsen
Uvira en Bukavu. Uvira ligt slechts op 15 km afstand van
Bujumbura en ligt aan het noordelijke uiteinde van het
Tanganyikameer. De stad is door een weg verbonden
met Bukavu, de hoofdstad van de provincie Zuid-Kivu.
In Noord- en Zuid Kivu leven honderdduizenden
Banyamulenge, een etnische groep en afstammelingen
van Tutsi-immigranten uit Rwanda en Burundi. Deze
groep beschouwt zichzelf als Congolees, net als de
andere volkeren in de regio (Bembe, Babuyu, Bafulero),

Wim de Louw in zijn kantoor

maar worden door de andere groepen als buitenlanders
(Rwandees) beschouwd. Sinds de jaren ‘90 worden ze
voortdurend bedreigd met uitzetting en deportaties.
De echte focus van het probleem ligt in het conflict
van 1998, toen het Rwandese en Oegandese leger de
provincie bezetten omdat zij beiden de natuurlijke
hulpbronnen van Kivu (goud, edelmetalen, diamanten)
veilig wilden stellen. In 2003 vochten tenminste 6
nationale legers en talloze niet-gouvernementele
gewapende groepen in het gebied van de Congo met
als gevolg ongeveer 4 miljoen doden. In Zuid-Kivu
vochten veel Banyamulenge samen met het Rwandese
leger. Er waren slachtpartijen, plunderingen en massale
verkrachting en gedwongen verplaatsing aan beide
zijden. Sinds 2004 heeft het Rwandese leger zich wel
officieel teruggetrokken, maar het wantrouwen tussen
de Banyamulenge en andere etnische groepen wordt
nog steeds ingezet voor politieke doeleinden.
Programma’s in Uvira
EIRENE steunt in Uvira het CCAP; een
platformorganisatie die als doel heeft om de
verschillende bevolkingsgroepen vreedzaam met
elkaar samen te laten leven. Het CCAP bestaat uit
28 organisaties van diverse etnische achtergronden
en is de enige organisatie waarin Banyamulenge en
Babembe samenwerken. Ze hebben in de afgelopen
jaren met name werkzaamheden verricht om het
vertrouwen tussen de verschillende bevolkingsgroepen
te verbeteren. Men is bijvoorbeeld actief in ad hoc
conflictbemiddeling: als er ergens een etnisch conflict
dreigt te ontstaan, komen leden van beide etnische
achtergronden bemiddelen in het conflict.
Verder ondersteunt EIRENE hier een programma
voor vrouwen die slachtoffer zijn van seksueel geweld.
Tijdens conflicten worden vrouwen en meisjes
systematisch verkracht door gewapende groepen van
verschillende partijen.Vooral in oost-Congo (Noord- en
Zuid-Kivu) zijn verkrachtingen wijdverbreid en wordt
het nog steeds als wapen ingezet om de bevolking te
onderwerpen en terroriseren.Vanwege het taboe op
verkrachting worden slachtoffers vaak verstoten door
hun familie en de gemeenschap. Binnen het programma
wordt onder andere gewerkt aan een bemiddeling
tussen de vrouw en haar familie zodat zij weer terug
kan keren naar haar gezin.
Als laatste geeft EIRENE in Uvira technische
ondersteuning aan het CCAP, een programma dat
onderhandelingen voert met gewapende groepen die
de vrede in de weg staan, om zo te proberen deze te
integreren in het Congolese leger. Dit is tot nog toe
een redelijk succesvol programma gebleken.
Programma’s in Bukavu
In Bukavu lopen er twee programma’s vanuit de ZFD
(Ziviler FriedensDienst). De eerste is een programma
in de sector die zich bezighoudt met de exploitatie
van grondstoffen, samen met PAD. De concentratie
ligt hier op goud. Er wordt gewerkt rond de mijnen
van BANRO, een Canadese mijnbouworganisatie die
actief is in Zuid-Kivu. Doel van het programma is hier
om de lokale bevolking te helpen om lokale rechten te
verdedigen, zodat de winst uit de mijnbouw ook hun
ten goede komt.

Lianne Belt en Wim de Louw

U ziet dat er veel en goed werk wordt verricht in het
Grote Merengebied. Dit heeft er toe geleid dat mensen
ter plekke een beter leven hebben gekregen. Helaas
is het momenteel weer erg onrustig in Noord-Kivu.
EIRENE hoopt dat het conflict hier snel wordt opgelost
en zeker niet overslaat naar Zuid-Kivu of andere delen
van het Grote Merengebied waar nu net zoveel goeds is
bereikt. We zullen de ontwikkelingen volgen en u er via
diverse media over op de hoogte houden.
Lianne Belt
Bestuurslid
Voorzitter Werkgroep 2035

Mediaprogramma
Als laatste valt er onder Wim zijn verantwoordelijkheid
nog het mediaprogramma in het Grote Merengebied.
Dit mediaprogramma is een samenwerking tussen drie
radiozenders in drie verschillende landen, namelijk
Radio Publique Africaine (Burundi)
Radio Izuba (Rwanda)
Radio Maendeleo (Congo)
Radio is in de Afrikaanse samenleving, en dus ook in
het Grote Merengebied, erg belangrijk. In grote delen is
het de enige manier om mensen te bereiken. Zeker op
het platteland zijn er weinig TV’s en internet bestaat er
nagenoeg niet. Alles wordt op de radio besproken; het
nieuws, de roddels en kennisoverdracht.
Het doel van het mediaproject is de uitwisseling van
journalisten en programma’s om hierdoor een beter
begrip tussen de verschillende bevolkingen en landen
te verkrijgen, doordat er intern kennis aanwezig is over
deze landen. De gesproken taal is merendeel Frans,
soms Swahili.

Nieuws van de stuurgroep CENIDH-Estelí
Zoals u in het voorwoord heeft kunnen lezen, is het de
laatste tijd niet altijd makkelijk geweest wat betreft onze
communicatie met onze projectpartners in Nicaragua.
De rapportages kwamen vaak laat en dat zorgde soms
voor onduidelijkheid.

het vertalen van de rapportages. In zijn plaats is Harry
Schram aangetreden, die u waarschijnlijk wel kent als
oud-voorzitter van EIRENE Internationaal. We hebben
nieuwe plannen gemaakt voor de toekomst en gaan
weer met goede moed verder.

Na enkele e-mailwisselingen is het echter duidelijk dat
allebei de partijen graag willen blijven samenwerken.
Er zijn punten voor verbetering aangedragen en kleine
miscommunicaties zijn opgehelderd, zodat we weer met
hernieuwde motivatie door kunnen gaan.
Tegelijkertijd hebben we kort geleden een nieuwe
stuurgroepvergadering gehouden. Hielke Wassenaar is
onlangs opgehouden met zijn rol binnen de stuurgroep
en we willen hem bij deze hartelijk bedanken voor
zijn inzet, ook bij de soms minder leuke klussen zoals

Liseth Meijer
Lid stuurgroep Estelí

Eirene-Internationaal

Het tweede project in Bukavu is plattelandsontwikkeling
door middel van federaties van landbouw/visvangst.
Deze zijn opgezet met als doel commercialisatie van
landbouwproducten en visvangst te creëren.
Enkele voorbeelden van de werkzaamheden zijn
bijvoorbeeld de transformatie van soja tot poeder,
visvangst die niet meer per individu maar als groep
verkocht wordt, de opslag van bonen en sorghum en
rode ui, zodat er ook in het ‘laagseizoen’, als de prijzen
hoger liggen, verkocht kan worden en men dus een
betere prijs krijgt voor de producten. Tevens is er een
graanmolen aangeschaft. Er wordt ook scholing in
vermarkting van landbouwproducten gegeven. In totaal
lopen er 14 verschillende projecten.

Het traject bedraagt 18 maanden. Tijdens dit traject
krijgen de journalisten scholing in Basisjournalistiek
(vakkennis) en Conflictgevoelige journalistiek.
Radio Deutsche Welle geeft deze scholingen. De
technisch assistent en de lokale medewerker
verzorgen de coördinatie. EIRENE draagt bij in de
functioneringskosten.

Projecten

Er zijn hierin drie partijen te onderscheiden:
BANRO
Lokale bevolking
Lokale autoriteiten
Een ander onderdeel wordt beschreven in het volgende
voorbeeld:
Er is een mijn waar nu 5000 mensen werken. BANRO
gaat daar actief worden, maar met hun geavanceerde
machines zijn er straks nog maar 500 werknemers
nodig. 4500 mensen komen dus zonder baan te zitten.
Wat gaat er met hen gebeuren? Er wordt nu nagedacht
over hoe deze mensen omgeschoold kunnen worden
zodat zij straks op een andere manier toch aan
inkomsten kunnen komen.

Een huis in Bosnië
Dit artikel werd eerder gepubliceerd in het Nederlands Dagblad
(10 juli 2012) en is met toestemming overgenomen.

Morgen worden ruim vierhonderd slachtoffers van de
volkenmoord in Srebrenica herbegraven. Overlevenden
worstelen om een nieuw bestaan op te bouwen.
Op de massabegraafplaats van Srebrenica worden
weer verse graven gedolven voor de herbegrafenis
morgen van slachtoffers van de volkenmoord van 1995.
Zeventien jaar na de verwoestende oorlog is er een
reikende hand voor oorlogsweduwe Suhra en haar
kinderen. Een verhaal over overleven tussen gunst en
afgunst.
Bratunac
Verslagen reikt hij naar de topjes van zijn
frambozenstruiken. Gele blaadjes, dorre blaadjes, rij
na rij na rij. Ze staan droog, zijn frambozen, als hij geld
had voor een goede pomp zou hij een irrigatiesysteem
kunnen aanleggen met water uit de vlakbij gelegen
rivier de Drina. Nu kan hij alleen maar oogsten van de
onderkant van de struiken, en tja, de kwaliteit…
“Is problem,” zal Damir Hasanovic keer op keer
verzuchten. Het Dani Maline wordt gevierd, het
frambozenfeest met volksdans, muziek en veel
flaneren door de inwoners van Bratunac, overwegend
Servisch dorp in de regio Srebrenica. Want dit is de
frambozenstreek bij uitste, een groot deel van de oogst
gaat naar West-Europa. Maar zijn gezicht staat strak, zijn
maag verdraagt geen voedsel.
Hasanovic is dertig, heeft acht monden te voeden. Maar
hij vindt overal beren op zijn weg. Het gammele busje
waarin hij internationale hulpverleners vervoerde, heeft
het definitief begeven waardoor hij een inkomstenbron
kwijt is. En staan zijn frambozen te droog, zijn
komkommers werden in maart na zeventien dagen
regen overspoeld door water uit de bergen. Eén plantje
stond voor acht kilo. Tsoetsjoembers, zegt hij, een hele
oogst is al weg. Is problem.
Hasanovic is een van de kinderen van de rekening van
de oorlog die Joegoslavië begin jaren negentig uiteen
reet. Hij groeide op in een moslimgemeenschap, daar
waar Bosnië aan Servië grenst en werd er in 1992, tien
jaar oud, met moeder en zusje verdreven tijdens de
etnische zuiveringen door de Serviërs. Hij woonde met
honderden opeengepakt in een oude school, groeide

Damir Hasanovic in zijn frambozenveld

groot in een vluchtelingenkamp tussen weeklagende
vrouwen.
Maar hij keerde terug naar zijn dorpje Redjici in het
rivierdal waar de grond van zijn vader zijn grootvader
en overgrootvader ligt. Bood zijn moeder, zus en
oorlogsinvalide vader onderdak in een huis dat, zoals
de meeste in deze streek, in permanente staat van
aanbouw verkeert. Liever dit, dan hun vroegere woning
drie kilometer verderop, waar Servische soldaten
zijn buurjongetje levend verbrandden. Ze hadden het
gezien, verscholen in de bossen, het gegil gehoord. Dat
is geen plek meer om te wonen.
Hij stichtte een gezin: drie dochters, de jongste drie
maanden. Mensen verklaarden hem voor gek toen
vorig jaar zijn vrouw Adisa opnieuw zwanger bleek.
Damir, nòg een kind? Dat gaat toch niet? Maar het gaat
wèl, het moet gaan.Voor zijn kinderen doet hij alles.
Aida, 10 jaar, die het zo goed doet op school, Maida van
4 met al haar ondeugd, baby Adina die door iedereen
wordt rondgezeuld. Hij ontmoette Adisa toen hij nog
in het vluchtelingenkamp woonde, hij was zestien,
zeventien. Geen enkele spijt dat hij zo jong getrouwd
is, als hij ziet wat voor leven zijn generatiegenoten
leiden. “Zo veel zijn aan de drank, de drugs. Ze werken
niet, hebben geen enkel vooruitzicht. Maar ik heb
een doel in mijn leven.” Een normaal bestaan, zegt hij,
dat is toch niet teveel gevraagd? “Normaal, normaal,
normáál.” Dat je je gezin kunt onderhouden, in plaats
van dit houtje-touwtje gesappel.
Kijk, dàt is zijn droom, wijst hij vanuit de auto naar een
veld vol vee. Drie, vier koeien, dan mag je je officieel
als boer laten registreren. Eigen kaas en melk voor
de verkoop. Een klein winkeltje aan huis. Zijn mantra,
in zelf aangeleerd Engels: “To start from self.” Voor
zichzelf beginnen.
Daarom pakt hij alles aan wat voor handen komt. Hij
hielp Nederlandse, Noorse, Oostenrijkse organisaties
bouwen in de vluchtelingenkampen, zeven dagen per
week. Werkte maanden aaneen bij de opgravingen van
massagraven omdat het goed geld opleverde, tot hij dat
echt niet meer kon opbrengen.
Zoals meer kleine krabbelaars zal hij nu ook weer
bij het Memorial, de massabegraafplaats en het
herdenkingscentrum tegenover de verlaten Dutchbatbasis in Srebrenica, helpen met het delven van ruim
400 nieuwe graven. Nog steeds worden slachtoffers
van de slachtingen teruggevonden en geïdentificeerd.
Ieder jaar groeit op 11 juli herdenkingsdag het aantal
witte zuiltjes dat de doden van ’95 markeert.

Huis voor Suha in aanbouw

Komkommerzaden

De gunsten gaan naar de mensen die in de oorlog
hebben gevochten of die door de Serviërs gevangen
zijn gehouden, zegt Hasanovic bitter. Of naar de
mensen met politieke connecties. Zijn generatie, de
vluchtelingetjes aan moeders rokken, valt buiten de
boot. Ze leden honger, één snee brood per dag. Werden
uit bedelen gestuurd. Hebben geen jeugd gehad.
Schooljaren gemist. Allemaal niet erg genoeg om voor
hulpgelden in aanmerking te komen.
Je moet het hebben van je contacten heeft Hasanovic
de afgelopen jaren ondervonden. Daarom is hij ook
goed met de Serviërs in Bratunac en Srebrenica, wat
hem aan moslimzijde niet in dank wordt afgenomen.
En hij heeft vrienden gemaakt bij zijn werk voor de
hulporganisaties. Daarnaar kijken veel dorpsbewoners
afgunstig. Een zending A-kwaliteit komkommerzaadjes
uit Nederland die redding biedt voor volgend jaar en
tranen in zijn ogen brengt, een lening van een vriend
die hem eerder beschaamd maakt dan geruststelt. Die
Damir, fluistert het dorp, die heeft ineens veel te veel
geld op zak. Dat kàn niet kloppen.
Hij voelt de ogen in zijn rug. Zeker sinds hij het op zich
heeft genomen om een huis te bouwen voor Suhra
Mustafic. Zeventien jaar na de inname van Srebrenica
door de Bosnische Serviërs, haar eerste man werd
vermoord, leeft zij nog altijd in wat resteert van het
vluchtelingenkamp Jezevac. De mensen die er zijn
achtergebleven kunnen nergens heen en verkiezen de
ellende van het kamp boven terugkeer naar de plaats
waar hun familie werd vermoord.
Na zijn vertrek uit het kamp bleef hij zich ontfermen
over deze vrouw, gebukt onder trauma, overvallen door
blindheid. Haar tweede echtgenoot, die ze ontmoette in
het kamp, een goede man, overleed. Een zoontje, vijf jaar
oud, verongelukte. En Hasanovic maakte iedere week
de lange rit naar Jezevac om dingen te ondernemen
met haar andere twee jonge kinderen. Haar bij te staan
in het strijd met haar ontsporende oudere zoons uit
haar eerste huwelijk, die elke Kroatische Mark die ze in
handen krijgen, opdrinken.

een bedrag van ruim 10.000 euro. En als hij nu Suhra
bezoekt, moet dat in het geniep. Het voormalige kamp
waar hij ooit zelf zijn toevlucht vond, kan hij niet meer
binnen. Een paar mensen zijn nog blij met hem, legt
Hasanovic uit, maar de meeste bewoners kunnen zijn
bloed wel drinken. Zijn oma, de moeder van zijn vader,
zit er ook nog. “Waarom help je Suhra en niet mij?”,
verwijt ze hem. Maar zij is uit eigen verkiezing in Jezevac
gebleven. Zij ontvangt een riant pensioen vanwege haar
omgekomen man en andere zoons.
En er is de kwestie van Suhra’s oudste zoons.
Onbehouwen, ruw met de kleintjes. Typisch Bosnisch,
zegt hij, hadden ze vastgeroest in hun slachtofferrol
verwacht dat ze het bedrag voor het huis in één klap
uitgekeerd zouden krijgen. Dat het huis van de ene
dag op de andere voor hen klaar zou staan. Damir,
we hebben geld nodig voor dit; Damir, we hebben
geld nodig voor dat, bleven ze bij hem aankloppen.
Geen enkele boodschap aan de kleuterklassen die de
eurocentjes bijeensprokkelden, de hardloopteams die
sponsors mobiliseerden, de Facebookvrienden die geld
overboekten. Alleen verwijten en zelfzucht.
In een afgelegen veld, bonkerdebonkweggetje ernaartoe,
prijkt het huis voor Suhra. Groter en mooier dan hij
zelf ooit zal bezitten. De julizon brandt zoals op de
dagen van blinde moordzucht zeventien jaar geleden.
Paaltjes markeren haar terrein, van de bosrand tot aan
de moestuin van de buren. Een eigen plek die niemand
haar meer kan afnemen. God zij geprezen, barst Suhra
uit tijdens een geheime afspraak met haar en haar
jongste kinderen, Amela van 11 en Amir van 5. De grote
broers, het kamp, niemand mag weten dat Nederland
op bezoek is.
Maar het is nog een karkas, er is nog geen elektriciteit
en daarvan zou ze de rekening nu ook niet kunnen
betalen. Wanneer ze kan verhuizen is ongewis. Misschien
als straks het pensioen doorkomt van haar overleden
tweede man. Maar ze hebben nu ook voedsel nodig,
is de korte samenvatting, en een huis kun je niet eten.
“Het zal er beter zijn dan in het kamp”, hoopt Amela.
Tekst en foto’s: Marjolijn de Cocq
nd.nl/buitenland

Hulpoperatie
Het kamp werd afgelopen maart opgedoekt. Eerder al
waren water en elektriciteit afgesloten. Suhra (49) en
haar kinderen zouden met hebben en houwen buiten
de poort worden gezet. Kunnen jullie niet iets voor
haar betekenen, vroeg hij zijn Nederlandse vrienden.
Iets wat hij nooit voor zichzelf zou durven vragen.
Het verhaal van Suhra haalde de krant in Nederland
en een hulpoperatie kwam op gang. Giften van lezers,
inzamelingsacties bij sportevenementen en op scholen.
De bouw van een huis op een lapje grond kwam
in zicht. Met Suhra’s volwassen zoons, eindelijk in
beweging, stortte hij het beton voor de fundering. Een
Noorse organisatie zorgde ervoor dat Suhra zolang in
het witte kamphuisje mocht blijven.
Maar waar het begon met een geschat bedrag van 2500
euro, liep dat voor een geheel voltooid huis op naar
Damir bij zijn eigen huis

Ontwikkelingssamenwerking

Tegelijk is dat wat hem niet normaal maakt, in
deze regio waar mensen murw geslagen zijn door
oorlogsgeweld en gewend zijn geraakt hun hand op
te houden. Alles hangt hier van donaties aan elkaar.
Het boerderijtje van de overbuurvrouw, opgeknapt
met internationale hulpgelden tot toeristische
accommodatie. Het strandje aan de Drina een paar
kilometer verderop, waar bulldozers op kosten van de
Verenigde Naties een camping aanleggen.
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