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Vrijwilligersdag 2013

EIRENE Nederland

Een dag op pad met de vrijwilligers van EIRENE NL.
Op zondag 3 november zijn de vrijwilligers van EIRENE NL in het
zonnetje gezet met een speciale dag om hen te bedanken voor hun
inzet voor onze vereniging.
In het Vredespaleis zetelen twee
We werden onthaald in de Paleiskerk
gerechtshoven, het PCA, Permanent Court of
in de Paleisstraat in Den Haag, waar
Arbitration oftewel het Permanent Hof voor
we onder het genot van koffie en
Arbitrage en het ICJ, het International Court
thee wat bijkletsen met elkaar. Daarna
of Justice, het Internationaal Gerechtshof. Het
stond er een heerlijke lunch klaar, met
Hof van Arbitrage behandelt geschillen tussen
zelfgemaakte salades en versgebakken
brood, allemaal verzorgd door Marjo den verschillende staten of tussen verschillende
entiteiten, bijvoorbeeld een staat en een
Hartog, de vrouw van onze voorzitter.
bedrijf of organisatie, terwijl het Gerechtshof
Met een verzadigd gevoel was het tijd om alleen geschillen tussen staten behandelt.
op weg te gaan naar het hoofdevenement
Via verschillende panelen en schermen
van de dag: het Vredespaleis. Na een
konden we informatie opvragen over de
wandeling van ongeveer een kwartier
zaken die er zijn behandeld. Het Hof van
kwamen we daar aan en konden we een
audiotour volgen over de geschiedenis en Arbitrage boog zich bijvoorbeeld over een
conflict tussen Nederland en Portugal over
functie van het Vredespaleis.
de grenzen van Timor en een geschil tussen
de Radio Corporation of America en de
Het Vredespaleis
Chinese regering over een geschonden
De geschiedenis van het Vredespaleis
overeenkomst betreffende radioverkeer
is erg interessant. Het idee kwam
tussen de VS en China. Het Internationaal
voort uit de eerste Internationale
Vredesconferentie van 1899, een initiatief Gerechtshof behandelde onder andere
van de Russische tsaar Nicolaas II. Tijdens een conflict tussen Cambodja en Thailand,
die een meningsverschil hadden over een
die conferentie werd het idee opgevat
rechterlijke uitspraak uit 1962 over de
om een permanent hof van arbitrage
tempel Preah Vihear in het grensgebied. Een
op te richten en men zocht daarvoor
ander voorbeeld was Kameroen en Nigeria
een goede plek. Het Vredepaleis werd
uiteindelijk gebouwd met behulp van een die een conflict hadden over de maritieme en
landsgrenzen tussen de twee landen.
voor die tijd torenhoge donatie van 1,5
miljoen dollar van Andrew Carnegie, de
steenrijke filantroop die ook het bekende Na het bezoek aan het Vredespaleis
wandelden we weer terug naar de kerk.
Carnegie Hall in New York heeft laten
Onderweg nam Cas Jansen ons nog even
bouwen. Niet alleen de buitenkant van
mee langs Paleis Noordeinde, de Koninklijke
het gebouw is bijzonder (hoewel de stijl
Stallen en de Paleistuin.
in die tijd als ouderwets werd gezien),
ook de binnenkant kent prachtige zalen.
De ironie wil dat het gebouw uiteindelijk
werd voltooid in 1913, een jaar voor de
lees verder op pagina 2
Eerste Wereldoorlog.

Volg EIRENE nu op
Facebook, Twitter en You Tube.
Links vind je op de website:
EIRENE-nederland.org
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Workshop
Eenmaal weer terug in de Paleiskerk gingen we aan de
slag met het actieve deel van de dag: een workshop
over de Vredesacademie die we aan het opzetten
zijn, onder leiding van Linda de Veen (zie verderop in
de nieuwsbrief). In drie groepjes bogen we ons over
verschillende vragen, om een raamwerk te maken voor
wat de Vredesacademie zou moeten inhouden en zou
moeten doen. De drie vragen waren:
1) Hoe en waar kunnen we de Vredesacademie inzetten?
2) Welke kennis hebben mensen nodig om zich in te
zetten voor de Vredesacademie?
3) Hoe motiveren we (jonge) mensen voor de

Vredesacademie en voor vredeswerk?
Het was een levendige discussie en we hebben
enkele belangrijke inzichten opgedaan, waarvoor
we alle deelnemers hartelijk bedanken. In volgende
nieuwsbrieven informeren we u verder over de
Vredesacademie.
Als afsluiter hadden we een borrel en een maaltijd van
heerlijke quiches, wederom verzorgd door Marjo.
Het was een geslaagde dag en we hopen dat iedereen
ervan genoten heeft.
Liseth Meijer
Redacteur nieuwsbrief

VOORWOORD

De dagen worden weer korter, het is tijd voor
reflectie en een terugblik op alweer een jaar. Een
jaar van effectuering van ons project in Fakovici.
De workshops hebben alle kinderen bereikt, de
leerkrachten geïnspireerd en de trainsters verder
geprofessionaliseerd. Maar ook het jaar waarin NEAG
volledig geïntegreerd is in EIRENE NL. Het werk draait
volop door en in december is de ondertekening van
het Nationaal Actieplan 1325 (waarover u verderop in
deze nieuwsbrief kunt lezen) door EIRENE NL een feit.
Waarin we al de verrijking over en weer voelen. Dat
doet goed, het geeft ons de moed en de kracht die wij
nodig hebben om toch steeds met dit belangrijke werk
door te gaan. Ook CPT (Christian Peacemaker Teams)
was erg actief en de banden zijn verder aangehaald. In
deze nieuwsbrief een bijdrage over een van de acties van
CPT.
Begin November hebben wij een vrijwilligersdag
georganiseerd om de mensen, die altijd in de weer
zijn te bedanken voor hun inzet. We hebben een
dag georganiseerd rond het thema Vrede. Dit ligt
erg voor de hand maar het is goed om tot een stuk
zelfreflectie te komen. Dat ging bijzonder leuk onder
leiding van onze kersverse vrijwilligster Linda, die een
workshop Vrede had georganiseerd als input voor de
Vredesacademie. Hierover elders meer in deze editie
van de nieuwsbrief. Met zelfgemaakt eten en een
uitstapje naar het Vredespaleis werd het een heerlijke
dag.
Toen Marjo en ik ’s avonds thuis kwamen spraken we
nog een tijdlang door over wat vrede nu eigenlijk is.
Het is moeilijk een definitie te geven. Het is een mooie
opgaaf hier in de kersttijd nog eens flink over door te
denken en wellicht met elkaar over te praten. Dat heeft
zin, want het helpt ons verder om te leven zoals we
willen leven.
Mijn eerste suggestie voor een definitie is: “Vrede is
in volle vrijheid datgene te kunnen doen, wat je wilt
doen, zonder daarbij anderen schade te berokkenen”.
Dat vraagt om een stukje uitleg mijnerzijds. Ik zal
een aanzet geven. Als ik alles kan en mag doen wat
ik wil dan betekent dat een geweldige vrijheid. Ik
kan dan onbeperkt mijn ambities proberen waar
te maken in deze wereld. Tegelijkertijd heb ik
ook de verantwoordelijkheid om anderen geen
schade te berokkenen. Hierdoor kan ik een aantal
dingen niet, of niet zomaar, doen. Alle keuzes die ik

Van de Voorzitter

maak zullen gewogen moeten worden tegen die
verantwoordelijkheid. Dat is een heel persoonlijk
proces. Ook de keuze welke verantwoordelijkheid ik en
u hebben in het voorkomen of herstellen van de schade
die anderen berokkend wordt en op welke manier ik en
u dat kunnen en willen is heel persoonlijk.
Dat levert een bonte schakering van mensen en
menselijk handelen op. En die bonte schakering
proberen wij met elkaar vorm te geven. En daarin de
verbinding met elkaar aan te gaan. Elkaar bij te staan
en ons met elkaar sterk en vredig te voelen. Daarin
niet oordelend over wat de ander doet of nalaat, maar
te genieten van datgene wat wij met elkaar kunnen
bijdragen aan de vrede. En dat door te zetten en uit te
dragen. Ik ben trots en gelukkig dat ik in de gelegenheid
gesteld ben de verbinding tussen u allen tot stand te
brengen en in stand te houden en zo EIRENE NL te
versterken.
Ik wens u een vredevolle Kerst toe en alle goeds voor
het nieuwe jaar.
Paul den Hartog
Voorzitter

Terugblik op 2013
Het is goed om terug te blikken op het jaar 2013. Het gevoel bekruipt je soms dat je niets
vooruitkomt en dat de inspanningen bijna nutteloos lijken te zijn. Maar op zo’n moment
van terugblik vallen de vorderingen op z’n plaats en komt er nieuwe energie beschikbaar
voor het volgende jaar.

De projecten zijn:
•
•
•

Nationale Lobby
Internationale coördinatie
Voorzitterschap Vrouwen en duurzame vrede

Het voorzitterschap Vrouwen en Duurzame Vrede
wordt voorlopig nog vervuld door Ted. De nationale
lobby zijn wij nog aan het voorbereiden, hiermee
houden Ted en Henny van der Ree zich bezig en
voor de internationale coördinatie zijn wij blij dat
Linda de Veen (die zich in deze nieuwsbrief voorstelt)
aangetreden is.
Ook hebben wij een behoorlijk aantal van de NEAGleden bij mogen schrijven in ons ledenbestand. Een
aantal van u was reeds van beide organisaties lid
en de samenvoeging van dit lidmaatschap is in feite
automatisch tot stand gekomen. Een aantal leden van
NEAG beraadt zich nog op toetreding, zij lezen deze
nieuwsbrief nog mee en zijn van harte uitgenodigd om
aan te sluiten.
Het was een behoorlijke operatie om de activiteiten
op een goede manier te integreren, waarbij de
toegevoegde waarde van de activiteiten volledig tot zijn
recht kan komen en de doelen van beide organisaties in
elkaars verlengde liggen en elkaar versterken.
CPT
Behalve het toetreden van Linda de Veen tot de
organisatie was het een aangename verrassing dat dit
jaar de samenwerking met CPT (Christian Peacemaker
Teams) versterkt is. CPT is een autonome organisatie,

maar trekt met EIRENE NL op in project/denktank
Vredesacademie en zal deze nieuwsbrief ook als
medium gebruiken.
Interne organisatie
Intern zijn wij bezig met een kanteling naar een
projectorganisatie. Dat betekent dat de activiteiten
ondergebracht zijn in projecten, naast een kleine,
wendbare basisorganisatie (met bestuur, nieuwsbrief,
kantoor etc.). Hierdoor is het organisatiewerk
met vergaderingen en technische besluiten tot een
minimum terug te brengen en kunnen wij ons meer
focussen op het vredeswerk op zich. Daarbij nemen
de Algemene Ledenvergadering en vrijwilligersdag een
zeer prominente plaats in, waardoor het democratische
karakter van EIRENE NL bevorderd wordt. Een van de
dingen waar u dat aan zult merken is dat wij voortaan
de ALV in een jaarlijks verschillende plaats gaan houden,
zodat de leden uit de jaarlijks te kiezen regio meer kans
hebben aanwezig te zijn en hun stem te laten horen.
We hebben deze structuurverandering in 2013 in gang
gezet en willen deze in 2014 voltooien.
Projecten
De projecten Estelí en Fakovici verlopen beiden goed,
hoewel de communicatie met Nicaragua vaak moeizaam
te noemen is. Wat wij daarbij geleerd hebben is dat
het uitvoeren van een project altijd samen moet gaan
met de mogelijkheid om het project te bezoeken en
de dialoog met elkaar aan te gaan. We hebben daarom
als eis voor een project geformuleerd dat het mogelijk
moet zijn om een project te bezoeken zonder dat dit
een uitzonderlijk beslag op het projectbudget legt. In
de praktijk komt het erop neer dat we al een contact
in een gebied moeten hebben om daar aan de slag te
kunnen. Op dit moment onderzoeken wij bijvoorbeeld
de samenwerking met een mogelijke partner in Burundi
omdat Lianne Belt daar veel contacten heeft en met
enige regelmaat erheen reist.
Vredesacademie
Kort na de zomer is de denktank vredesacademie
gestart en hier hebben ondertussen 2 sessies
plaatsgevonden. In de vrijwilligersdag in november heeft
de projectgroep een workshop georganiseerd en daarin
het gedachtegoed van de aanwezigen geïnventariseerd.
Zo terugkijkend hebben we dus een behoorlijk
succesvol jaar achter de rug, waarbij we vooral een
aantal oude en nieuwe bekenden hebben mogen
verwelkomen, naast de reeds bestaande ploeg actieven.
Dat geeft moed en vertrouwen voor het nieuwe jaar. Ik
wens u een vredige Kerst en Nieuwjaar toe.
Paul den Hartog
Voorzitter

EIRENE Nederland

NEAG
Een van de belangrijkste gebeurtenissen van dit jaar was
de integratie van NEAG. Formeel werd het erfgoed van
NEAG (Nederlands Expertisecentrum Alternatieven
voor Geweld) op de Algemene Ledenvergadering
geïncorporeerd in EIRENE NL. Echter, in de vergadering
van februari (als ik mij goed herinner) zaten Pim van
den Bosch en Ted Strop-von Meijenfeldt al aan in de
bestuursvergadering. In de loop van dit jaar hebben zij
ons ingewerkt in het gedachtegoed en de activiteiten
van geweldloze conflictoplossing. Zoals Pim in de
nieuwsbrief beschrijft behoren conflicten tot het leven
van alledag. Waar het op aankomt is te voorkomen dat
deze op een gewelddadige manier worden uitgevochten.
Een belangrijke stap was om alle activiteiten op een rij
te zetten en de juiste prioriteiten hier aan te hangen.
We hebben de activiteiten in projecten onderverdeeld,
zodat we een duidelijk zicht hebben op wat we doen
en hoe de voortgang daarin is.Vervolgens hebben wij
de projecten bemenst met projectleiders en zijn de
projectleiders begonnen of verder aan het werk gegaan.

Eirene Nederland

Linda als vrijwilliger actief in Palestina

Linda de Veen stelt zich voor
Vers bloed bij EIRENE NL, dat moet zich natuurlijk even voorstellen! Mijn naam is Linda de
Veen, ik ben 21 jaar en studente aan de Universiteit van Utrecht. Wat ik doe is lastig uit te
leggen, maar het komt neer op een combinatie van Conflictstudies, Politieke Geschiedenis,
Internationale Betrekkingen en Rechten. Hoe ik bij EIRENE terecht ben gekomen is ook niet
eenvoudig uit te leggen. Laten we zeggen dat ik voor de zomer aan het Googelen ben geslagen,
op zoek naar een organisatie die zich inzette voor vrede op een geweldloze manier. Ik had niet
heel veel eisen, maar wilde graag dat het een kleinschalige organisatie was die gevestigd was in
Utrecht. Ook wilde ik echt actief worden binnen die organisatie, waarbij ik meer mogelijkheden
zou krijgen dan het uittikken van de notulen of het nieten van programmaboekjes. Tegelijkertijd
was ik op zoek naar een organisatie die vrijwilligers uitzond naar het buitenland, omdat ik in de
zomer vrijwilligerswerk wilde gaan doen.Via via kwam ik terecht bij de website van EIRENE NL
en hoewel ik niet via EIRENE naar het buitenland ging, zag ik wel de oproep voor vrijwilligers.
Na wat enthousiast mailverkeer had ik nog voor de zomer een afspraak te pakken in het
centrum van Utrecht. Dat was zo leuk dat ik ben blijven hangen (goed werk Lianne!).
Nu is het december, ben ik weer terug in Nederland en ben ik ondertussen projectleider
van twee projecten. Het ene is de Vredesacademie, een nieuw project wat eigenlijk nog geen
concrete vorm heeft. Op de vrijwilligersdag heb ik een workshop gegeven waarin iedereen
kon en mocht meedenken over wat EIRENE NL zou kunnen doen met de academie. Één
van de speerpunten is het warm maken van (jonge) mensen voor vredeswerk. Het andere
project waar ik me mee bezig zal houden is de Internationale Coördinatie en de Non-Violent
Peaceforce, een onderdeel waar het geïntegreerde NEAG zich sterk mee bezig hield. Ik heb
dus ondertussen al wel wat notulen uit moeten tikken, maar dat doe ik in dit geval met alle
liefde. Ik ben benieuwd wat er gaat komen de volgende tijd, maar ik heb er zin in!
Linda de Veen

De blokkade
(Ervaringen van een CPT-delegatie)
In 2002 waren Chrissy Swain en Judy da Silva ten
einde raad. Ze waren van mening, dat de totale kap
van bossen in de omgeving van hun woonplaats en
reservaat Grassy Narrows (Asubpeechoseewagong)
in Canada niet alleen hun levensonderhoud
bedreigde, maar ook geen respect toonde voor de
natuur. En de houtbedrijven en regering luisterden
niet.
Met een motorzaag werden enkele bomen over
de weg gelegd en was de blokkade een feit. Met
steun van o.a. CPT is deze blokkade volgehouden
tot nu toe. CPT-steun bestond uit actief meedoen
aan de blokkade, luisteren naar de verhalen en die
opschrijven, verhalen publiceren en het openbaar
maken van onrecht en discriminatie. Bij de poort is
een eenvoudig onderkomen, gebouwd en gebruikt
door CPT.
Het kappen is de laatste van een serie bedreigingen
van hun leven, woonplaats en cultuur. (Uit een
interview met Ivy Keewatin: “First they took us
kids away to the residential school. Next they built
hydro dams so the rice got flooded and old graves
went underwater. Then they made the families leave
their log houses and go into prefabs all crowded
together on a back bay. After that came the mercury
that poisoned the fish. Now they’re taking the trees
away.”)
Momenteel hoeft de poort niet letterlijk dicht.
Hun rechten zijn erkend door het gerechtshof in
Canada. Kappen vindt in het gebied vlak rond hun
reservaat momenteel niet plaats. Dat betekent niet,
dat er geen kap mag plaatsvinden. In gesprek met JB
Fobister, eigenaar van de enige winkel in Grassy en
onderhandelaar met de regering over bosgebruik,
wordt duidelijk dat kappen wat hem betreft wel mag.
Maar op een manier, die past bij het respect, dat de
oorspronkelijke bewoners hebben voor de natuur.
En op plaatsen, die voldoende ver verwijderd blijven
van de oevers van de meren, zodat het wild niet
verjaagd wordt.

Daarnaast wil hij een eigen klein houtbedrijf opzetten,
dat op deze wijze werkt. Het doel is, dat er werk
komt in Grassy (meer dan 80% is werkloos, o.a. door
het wegvallen van de inkomsten van visvangst en
gidsactiviteiten voor vissers door de kwikvergiftiging).
En dat de gemeenschap profiteert van houtkap op hun
traditionele jachtgronden.
In het gesprek komen ook de jachtgronden (trapper
lines) en de groei en oogst van wilde rijst ter sprake. JB
vertelt, dat bij de oogst van wilde rijst heel wat komt
kijken. Met de kano door het met wilde rijst begroeide
gebied, op het juiste moment van rijpheid. Dan de rijst
drogen. En vervolgens met de voeten kaf van de rijst
losmaken.Vervolgens opgooien in de wind, zodat je de
kafjes laat wegwaaien. JB heeft dit jaar een aardige oogst
binnengehaald.
De belangstelling van de delegatieleden wordt
gewaardeerd. Het geeft JB de gelegenheid zijn
strategieën, plannen, twijfels en resultaten te bespreken
in een ‘betrouwbare’ omgeving. Zoals we horen van
anderen: CPT wordt gewaardeerd vanwege hun
solidariteit, met een luisterend oor en zonder de drang
om de mensen in Grassy Narrows te veranderen of te
bekeren. De aanwezige delegatieleden krijgen een zakje
rijst mee.
JB’s zoon Simon is nu de chief. Hij wordt door officiële
instanties aangesproken, samen met 4 raadgevers die de
chief steunen. Binnenkort staan ze weer in de rechtszaal,
als de zaak van Grassy Narrows over het kappen
voorkomt. Zo nodig zal CPT daar steun verlenen.
Daarnaast is CPT momenteel (sinds 30 juni 2013) actief
in New Brunswick in het oosten van Canada. CPT is
gevraagd te helpen bij acties van Elsipogtog First Nation,
in verzet tegen schaliegasexploratie en -winning in hun
gebied en in de provincie New Brunswick. Elsipogtog
First Nation vreest vervuiling van het milieu in hun
gebied.
En met fracking als bedreiging van het milieu zijn we
ineens weer dicht bij huis.
Aart Hoogcarspel
CPT

Christian Peacemaker Teams
Samen met lokale partners werken aan transformatie van
geweld en onderdrukking.
Teams en delegaties:
Colombia, First Nations Canada, Noord Irak, Palestina.
Informatie over deelname aan delegaties (10-14 dagen)
en spreekbeurten bij:
CPT Nederland: info@cpt-nl.org

Burgervredeswerk - CPT

De poort is dicht. Zo is het jaren gegaan.

Mostar
Ondertekening NAP in 2012

Burgervredeswerk - NAP 1325

Ook EIRENE NL tekent het NAP 1325!
Bij de taken die EIRENE NL van NEAG heeft
overgenomen behoort de inzet voor de positie van
vrouwen in alle fasen van (gewapende) conflicten. Dat
is een onderdeel van het werk waar NEAG vanaf haar
oprichting bij betrokken was als lid en voorzitter van
het Platform Vrouwen en Duurzame Vrede. De lobby
door o.m. dit platform heeft in ons land als resultaat
gehad een actieve inzet voor verbetering van de positie
van vrouwen bij conflicten.
Die actieve inzet is vastgelegd in het Nationale
Actieplan 1325 (het NAP 1325), en ondertekend
door zowel overheid, kennisinstituten en vele
maatschappelijke organisaties (ngo’s). Dergelijke NAP’s
moeten landen opstellen op basis van Resolutie 1325
van de VN Veiligheidsraad. Ons land heeft in zoverre een
bijzonder NAP omdat het niet alleen een overheidsplan
is maar een unieke samenwerkingsvorm tussen
overheid en ngo’s.
Het eerste NAP, dat gold van 2007 – 2010, is een
leerproces geweest voor een dergelijke samenwerking.
Het tweede NAP, voor 2011 – 2015, heeft een veel
beperktere doelstelling, een bewakingsproces en wat
financiële armslag om daadwerkelijk projecten uit te
voeren.
NAP 2011-2015
Hoofddoel voor deze vier jaren is de versterking van
vrouwelijk leiderschap in 6 zogenaamde focuslanden
(Afghanistan, Congo DRC, Soedan, Zuid-Soedan,
Burundi en Colombia), alsmede de MENA-regio. MENA
staat voor Midden-Oosten en Noord-Afrika. Met het
beschikbare budget, zo’n € 4.000.000 per jaar, kunnen

projecten worden uitgevoerd om de doelstelling te
bereiken. Zo worden in Oost-Congo vrouwen getraind
om per sms’jes en de radio te waarschuwen als het
conflict weer losbarst. Een soortgelijk sms-systeem
wordt ook in Afghanistan gebruikt. In Colombia worden
de vrouwen geholpen hun stem te laten horen bij de
vredesbesprekingen. Om resultaat te bereiken werden
door de NAP-ondertekenaars focuslandengroepen
gevormd, die gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de
uitvoering van de projecten in de focuslanden. Ook in
dit geval was veel overleg nodig, maar dan bereik je ook
wat.
Maar de ondertekening van het NAP 1325 betekent
niet alleen samenwerking in de focuslanden op
projectniveau. Ook in ons land vindt coördinatie plaats.
Zo organiseerde de Nederlandse Vrouwenraad in april
j.l. een conferentie van het bestuur van de Internationale
en Europese Vrouwenraden. Als thema werd gekozen
Resolutie 1325 en NAP’s. Het Nederlandse NAP-model
werd hier uitgebreid besproken. Als tweede thema
was gekozen voor de rol, die diaspora-organisaties
bij vredeswerk kunnen hebben. Beide thema’s waren
voor de dames onbekend terrein. Al met al werd het
een bijzonder leerzame ervaring voor de buitenlandse
dames. Zo besloot de Australische afgevaardigde
ook in haar land zich actief te gaan inzetten voor de
totstandkoming van een NAP 1325 en vervolgens de
resultaten te bewaken.
Ted L.E. Strop-von Meijenfeldt
Voormalig voorzitter NEAG

13 december 2013:
EIRENE NL ondertekent 1325
13 december is de datum voor de jaarlijkse nationale manifestatie voor het NAP. Nieuwe ondertekenaars
tekenen dan, zoals de nationale politie en het Ministerie voor Veiligheid. Maar ook ngo’s, zoals EIRENE
NL, dat belooft zich actief voor het NAP 1325 te gaan inzetten.Voorlopig zal ondergetekende dat werk
blijven doen, maar opvolgers worden van harte uitgenodigd om mee te doen!

fijne feestdagen

en een vreedzaam

2014

Na een uitstapje van ruim 4 jaar, een
sollicitatieprocedure en een sollicitatiedag op het
hoofdkantoor in Neuwied ben ik aangenomen als
nieuwe Coördinator van de EIRENE-programma’s in de
Sahel.
Het doet me veel plezier weer terug te zijn en de
verschillende projecten van EIRENE in de Sahel (Niger,
Burkina Faso en Mali) te kunnen ondersteunen.
Aangezien ik al in Niger was zijn we daar meteen
begonnen met de lokale introductieperiode en het
kennis maken met het personeel en de verschillende
projecten.Veel is bekend maar het is vooral ook
interessant om te zien hoe de medewerkers en de
projecten zich in de afgelopen vier jaar verder hebben
ontwikkeld. Eind november hopen we de lokale
overdracht te hebben afgerond waarna december
de maand zal worden waarbij ik in Neuwied alle
belangrijke dingen voor een goed functioneren van
het regiobureau zal leren. Echt terplekke mijn zaken
oppakken zal dus rond de jaarwisseling zijn.
Ik hoop dat ik zo af en toe jullie wat kan laten horen
hoe alles verloopt, al moet ik zeggen dat er wel heel
veel werk te doen is.
Heel veel groetjes,
Jeroen Roovers
Coördinator EIRENEprogramma’s Sahel

EIRENE Internationaal

wenst u

Ik ben erg blij dat ik jullie kan melden dat ik sinds half
oktober weer actief ben voor EIRENE in West Afrika.
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