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Inleiding
Tijdens het aanbieden van het 
Vredesmanifest op 22 september 
hebben wij ons allen individueel op een 
kamerlid gericht en gepoogd daarmee 
een kort gesprekje aan te gaan. Paul den 
Hartog raakte in gesprek met Raymond 
Knops die wat stond te bladeren in het 
Vredesmanifest.

“Ik legde hem uit dat het in feite gaat 
over Vredesinfrastructuur. Hij begreep de 
term niet , maar nadat ik het vergeleek 
met de gewone infrastructuur begon hij 
het erg interessant te vinden.
We stonden daar in de 2e kamer en 
ik zei: “Als je van hier naar Arnhem 
moet om een gesprek aan te gaan en 
er is geen infrastructuur in de vorm 
van wegen of spoor, dan wordt het 
letterlijk aanmodderen. Je komt dan veel 
te laat en vermoeid aan. Ik weet niet 
hoe het met jou is, maar ik word daar 
behoorlijk chagrijnig van. Het gesprek 
dat je dan gaat voeren verloop dan 
meestal veel moeizamer dan wanneer je 
over gebaande wegen fris aankomt. Dat 
is de rol van infrastructuur en dat kun 
je vergelijken met vredesinfrastructuur. 
Door ‘wegen’ aan te leggen, dat wil 
zeggen, het contact tussen verschillende 
groeperingen op te bouwen en te 
onderhouden is er een eenvoudiger 
bereikbaarheid van elkaar en kan in het 
geval van een conflict snel gehandeld 

en overlegd worden. Dat noemen wij bij 
Eirene Vredesinfrastructuur. Daar gaat het 
Vredesmanifest over”. 

Procedureel
Het contact met Raymond Knops is het 
vervolg op de ontmoeting met Paul den 
Hartog tijdens de aanbieding van het 
Vredesmanifest op 22 september aan 
de vaste Tweede Kamercommissie voor 
Buitenlandse Zaken. Raymond Knops is 
woordvoerder voor het CDA op het 
gebied van defensie en buitenlandse 
aangelegenheden. Het verzoek om contact 
is gemaakt per mail aan zijn tweede 
kamer mailadres. Ilse Mols (Medewerker 
Fractiesecretaris) heeft de afspraak 
geëffectueerd na een keer verzet te zijn.We 
hadden een uur de tijd om met elkaar te 
spreken in zijn fractiekamer in het Tweede 
Kamer gebouw.

Inhoud
”Niemand is tegen wat jullie willen” was zijn 
korte en krachtige reactie op onze aandacht 
voor het Manifest en Vredesmissies zonder 
Wapens. Hij voegde daar wel aan toe dat we 
het concreet moeten maken en met bewijs 
moeten komen dat het werkt. 
Raymond is het met ons eens dat vroege 
bemoeienis met conflicten escalatie kan 
voorkomen en in het geval van Syrië er 
gemiste kansen zijn geweest waardoor we 
nu worden geconfronteerd met een enorme 
stroom vluchtelingen.

Volg EIRENE nu op 
Facebook, Twitter en You Tube. 

Links vind je op de website:
 EIRENE-nederland.org
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Hem door laten praten 
leerde ons dat de 
vluchtelingenproblematiek 
hem erg hoog zit. De 
samenleving verkrampt 
hierdoor en er heerst 
angst. Hij haalde fel uit 
naar Rutte die nog steeds 
niet duidelijk stelling 
neemt en het daardoor 
te gemakkelijk maakt 
voor Wilders om te 
scoren op angstgevoelens. 
Met alle gevolgen voor 
de verschuivingen in 
politieke aanhang. Met alle 

vluchtelingen hebben we een groot probleem.
Voor de vluchtelingen die hier terecht zijn gekomen 
vindt hij het erg dat deze zich in de opvangcentra 
stierlijk lopen te vervelen. Raymond staat open voor 
ideeën en samenwerking hier iets aan te doen.

Vervolg
Op onze vraag om onze benadering voor vrede op 
de agenda van de vaste Kamercommissie van BuZa te 
zetten, zegt Raymond dat het lastig is om dat zo maar 
te doen. Wel kan gebruik worden gemaakt van een 
Bijzondere Procedure, waarin wij aan de commissie 
BuZa kunnen vertellen over onze projecten, liefst met 
vertegenwoordigers van organisaties uit ons netwerk 
daarbij.

vervolg voorpagina...

B
U

R
G

ER
V

R
ED

ES
W

ER
K

 
EI

R
EN

E 
N

ED
ER

LA
N

D
Een andere mogelijkheid is om bij alle parlementariërs 
op werkbezoek te gaan, bv door het bijwonen van een 
workshop van het Alternatives to Violence Project 
(AVP). 
Als derde mogelijkheid noemt Raymond het kabinet om 
een reactie te vragen op ons Vredesmanifest.

Verder geeft Raymond aan dat contact met collega 
Agnes Mulder (CDA Buitenlandse Handel en 
Ontwikkelingssamenwerking) interessant kan zijn voor 
ons.
Ook contact met Hans Bruning van het Netherlands 
Institute for Multiparty Democracy ( NIMD) in de 
Passage in Den Haag kan nuttig zijn om onze ideeën 
over peacebuilding in te brengen bij hun projecten.

Tot slot spreken wij af met een voorstel te komen 
van onze netwerkpartner Diversity Joy voor een 
empowermentprogramma  voor vluchtelingen in 
asielzoekerscentra. Hierbij denken we aan een 
soortgelijk traject als wat wij in het project Burundi 
aanbieden.

We zijn erg benieuwd wat het voorstel van Diversity Joy 
zal zijn en hoe dit in Den Haag ontvangen wordt.

Paul den Hartog 
Pim van den Bosch

Initiatiefgroep Vredesmissies 
Zonder Wapens gaat door.
Hoe kunnen we burgervredeswerk op de kaart zetten en promoten als goedkoop en effectief middel voor vrede? 
Dat was de vraag op de expert meeting over Burgervredeswerk op 21 november 2014 in Amersfoort. Deze 
bijeenkomst was georganiseerd op initiatief van Janne Poort- van Eeden van het Platform Vrouwen en Duurzame 
Vrede. Het was een bijeenkomst met een twintigtal organisaties in een goede sfeer en met duidelijk enthousiasme 
van de deelnemers om hier gezamenlijk de schouders onder te zetten. Na deze bijeenkomst is een Initiatiefgroep 
actief  aan de slag gegaan met de ideeën uit deze expertmeeting. Tijd voor een overzicht van de stand van zaken.

Basisstuk en werkplan
We beschikken over een  Basisstuk Vredesmissies zonder Wapens, waarin de vredesinitiatieven van burgers worden 
uitgelegd en de retorische vraag wordt beantwoord of vredesmissies zonder wapens een serieus alternatief zijn 
voor militair ingrijpen. Ook staat daarin goed verwoord wat we verwachten van de Nederlandse maatschappij en 
Nederlandse overheid.

Ook hebben we bij de start een ambitieus werkplan gemaakt dat activiteiten omvat op de volgende drie 
onderdelen:

Publiciteit
We hebben een Vredessymposium georganiseerd in Nieuwspoort, waarin het Vredesmanifest is geopenbaard én 
vredeswerkers hun verhalen vertelden over hun activiteiten bij conflicten. Deze vredeswerkers zijn in het zonnetje 
gezet en gedecoreerd als Vredeshelden 2015. Deze ‘’Vredesveteranendag” is zo bijzonder en nodig dat we die 
jaarlijks willen houden voor een groter publiek. We zijn al druk bezig met de organisatie van het Vredessymposium 
op 21 september 2016 in Wageningen. 
Van het vredessymposium hebben we over de belangrijkste vragen een paar videoclips gemaakt die op diverse 
plaatsten op het internet te zien zijn.

In OneWorld zijn twee artikelen verschenen over onze activiteiten in OneWorld en in het dagblad Trouw een 
ingezonden stuk over de bombardementen in Syrië.
Sinds kort zijn we zichtbaar op Facebook via “Vredesmissies zonder Wapens” en beschikken we over een 
e-mailadres: vredesmissieszonderwapens@gmail.com. Het is onze bedoeling om op onze Facebookpagina ook 
regelmatig “”veldberichten”” van Vredeswerkers te plaatsen. Er wordt in de pers stelselmatig te weinig aandacht 
besteed aan burgerinitiatieven. Daarom willen we nog contact gaan zoeken met “Journalisten voor de Vrede” om 
meer aandacht ter krijgen.

Raymond Knops
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Lobby
Het Vredesmanifest roept op om op een andere manier met conflicten om te gaan en is op 22 september 
aangeboden aan de vaste 2e Kamercommissie van Buitenlandse Zaken. Hiermee is een begin gemaakt met het 
systematisch informeren van de politiek. Vanuit de Initiatiefgroep hebben we de aanwezige Kamerleden van dit 
eerste contact verdeeld voor het onderhouden van vervolgcontacten. 
Contacten met  het CDA hebben al geleid tot het inschakelen van Diversity Joy uit Amsterdam met een voorstel 
voor workshops empowerment voor Syrische vluchtelingen in asielzoekerscentra.

Met het oog op de verkiezingen volgend jaar willen we ook politieke partijen benaderen om passages over ons 
werk op te nemen in de verkiezingsprogramma’s. Dit vraagt om extra inzet van menskracht.

Bij de systematische beïnvloeding van Kamerleden en politieke partijen gaat het niet alleen om aandacht en 
erkenning, maar ook om geld. Onze inzet is vier miljoen per jaar om een veel groter aantal vredeswerkers naar 
conflictgebieden te kunnen sturen.

Organisatie
Om met onze activiteiten door te kunnen gaan wil de 
Initiatiefgroep zich verzekerd weten van de steun van 
zoveel mogelijk vredesorganisaties. Daarom wordt op 
25 maart 2016 een ontmoetingsmiddag georganiseerd 
voor alle vredesorganisaties die zal gaan over steun 
voor Vredesmissies zonder Wapens. Alleen door samen 
te werken kunnen we krachten bundelen om ons doel 
bereiken.

We willen een register opzetten van mensen die 
naar een conflictgebied willen gaan. Die vrijwilligers 
zullen gescreend moeten worden en voor uitzending 
goed moeten worden getraind. Het is uiteindelijk de 
bedoeling om de coalitie te laten uitgroeien naar een 
federatie van zelfstandige vredesorganisaties. Onze 
Initiatiefgroep is er om een initiatief te starten en is daarmee tijdelijk.

De Initiatiefgroep Vredessmissies zonder Wapens bestaat momenteel uit Emma Jansen (PBI), Henk van Apeldoorn 
(Eirene Lobbywerk), Jade-Gulay Fitoz (PVDV), Linda de Veen (Eirene Int. contacten), Maarten van der Werf (CPT-
NL), May-May Meijer (Peace SOS), Nina Koevoets (SVAG), Pim van den Bosch (Eirene), Stella Ismael (African Sky) 
en Stephanie Mbanzendore (BWPD). Annelies Klinefelter (CPT) en Ted Strop - von Meijenfeldt (PVDV) lezen mee.
Janne Poort-van Eden is op 10 september 2015 overleden Natuurlijk missen wij Janne enorm, maar het is ook goed 
om met haar gedachtegoed door te gaan. Juist nu we geconfronteerd worden met de ellende van verwaarloosde 
conflicten is het noodzakelijk gezamenlijk op te trekken om meer kracht te tonen.
Het doel van Vredesmissie zonder Wapens is immers: 
• het voorkomen dat conflicten escaleren naar geweld, 
• de veiligheid voor de burgers vergroten,  
• helpen bij het oplossen van het conflict, door het versterken van lokale vredesinitiatieven.  

Pim van den Bosch
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De maatschappij waarin wij leven is het product van 
onze geestelijke gesteldheid. Wijzelf zijn de samenleving, 
de wereld is niet anders dan wij, wij zijn de wereld. En 
die wereld is heel hard in beweging. Zijn wij op zoek 
naar een nieuw evenwicht? Gaan we de wereld echt 
opnieuw vormgeven? Of zijn we gewoon in verwarring? 
Ik kan het U niet vertellen. Een historicus zou zeggen 
dat dit interessante tijden zijn, ik houd mijn hart vast.

Wij gaan maar gewoon door met onze pogingen 
een betere, leukere en liefst geweldloze wereld te 
bevorderen. En dat gaat lekker. De projecten komen 
steeds beter op gang. Laatst was ik aanwezig bij de 
vergadering van de vredesacademie waar concrete 
doelen voor dit jaar werden neergezet. Welke 
workshops gaan we dit jaar verder doen. Ondertussen 
was Nina al druk doende om de praktische problemen 
(waar haal ik een beamer vandaan) op te lossen. 
Tegelijkertijd wordt er in Rotterdam vergaderd door 
de meiden van Happy Bags en hebben zij de relatie met 
de Bosnische ambassade in Den Haag gelegd. Een paar 
weken geleden organiseerden de oude rotten in het 
vak een training projectmanagement en fondsenwerving 
voor alle vrijwilligers. Liseth en Pim zetten belangrijke 
stappen in het vervolg van het Burundi project. Van 
mijn eigen hand een artikel over de bereikte resultaten 
in Fakovici, je zou bijna vergeten dat we daar ook nog 
actief zijn.
Wij werden zelfs in de 2e kamer ontvangen om onze 
standpunten rond geweldloze aanpak uiteen te zetten bij 
een CDA kamerlid. 

Op 21 september komt een vervolg op de 
vredesmanifestatie van 2015. Ditmaal kiezen wij (ism de 
gemeente Wageningen) voor Hotel de Wereld en andere 
locaties aldaar.
Hij vroeg ons met concrete voorstellen te komen 
hoe onze Burundi aanpak te projecteren is op de 
verschillende groepen aanwezig in de AZC’s.
Op goede vrijdag hebben wij alle groepen en groepjes 
die zich bezig houden met het Vredeswerk in Nederland 
uitgenodigd om na te denken hoe wij gezamenlijk verder 
op kunnen trekken.  
Op 16 April zal de jaarlijkse ALV plaatsvinden in Zwolle, 
direct naast het station, waar wij te gast zijn op de 

locatie van CPT. Ik nodig U van harte uit aan te schuiven. 
De ochtend gebruiken wij voor de verantwoording over 
2015. De inspiratie middag wordt verzorgd door Happy 
Bags, die ongetwijfeld zullen vertellen wat zij eerder in 
april in Tuzla beleefd hebben.

Deze nieuwsbrief staat vol van ervaringen, activiteiten. 
De energie spat er zo langzamerhand vanaf.  Geniet van 
het ontluikende voorjaar. Na donkere tijden ontstaat er 
weer nieuw leven en licht.

Paul den Hartog

Om daar verder over na te praten was er een heerlijke 

Van de voorzitter

Workshop fondsenwerving en projectmanagement
(inleiding Liseth Meijer ; verslag Marij Hartog )

Het gaat goed met Eirene NL: de laatste jaren komen er 
steeds meer nieuwe, leuke projecten bij en worden bestaande 
projecten alsmaar uitgebreider. Om alles in goede banen 
te leiden, is een goede kennis van projectmanagement en 
fondsenwerving van groot belang. Hoog tijd om daar eens 
extra aandacht aan te besteden! Op zaterdag 13 februari 
kwam daarvoor met een groep vrijwilligers bij elkaar in De 
Expeditie.

Vol goede moed stapten we deze zaterdag, ietwat vroeg 
voor ons, in de auto van Rotterdam naar Amersfoort. 
Met vier meiden van project Happy Bags zouden we 
de workshop fondsenwerving van Eirene NL bijwonen. 
Om half 11 arriveerden we in de Expeditie, waar 
de houtkachel ons aangenaam verwelkomde. Hier 
ontmoetten wij de rest van Eirene NL en ook de 
projectleiders van de Vredesacademie, het Burundi 
vrijwilligersproject en Vrouwen voor Vrijheid. Een leuke 
diverse groep enthousiastelingen dus!
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lunch, bereid door Abel van de expeditie. Een goed 
moment om ook weer even de hoofden leeg te maken.
Zo leeg als de hoofden, zo vol moeten de 
portemonnees komen. En daarom kwam Cas ons 
verlichten met een workshop over fondsenwerving. 
Er zijn ontzettend veel stichtingen en ontzettend veel 
fondsen, en dus heel veel geld. Maar hoe kom je er 
aan? Ze blijken goed verstopt te zijn, maar gelukkig 
worden we voorzien van een lijst waar alle (relevante) 
fondsen op staan. Ook werden we meegenomen door 
het oerwoud van de aanvraagformulieren en benodigde 
gegevens. Voor niets gaat de zon op!

Vol nieuwe ideeën, kennis en moed gingen we weer 
terug richting Rotterdam. We hopen deze nieuwe 
informatie snel te kunnen gebruiken in de praktijk. We 
zijn al druk bezig met het opzoeken van fondsen en het 
leggen van contacten. De eerste grote activiteit staat 
gepland voor 4 april a.s., dan reizen Marij en Nathalie 
af naar Tuzla in Bosnië. Daar zullen zij de regio gaan 
verkennen en hopelijk een geschikte school vinden om 
verdere samenwerking mee aan te gaan. We houden 
jullie op de hoogte! 

Pim trapte af met een presentatie over projectplanning, 
inclusief een heuse minicursus Excel. Zo kregen we 
meer te horen over de administratie rondom het 
opzetten van een project. Het is namelijk erg belangrijk 
om overzicht te houden op de deelactiviteiten binnen 
een project, wie doet wat? Maar ook belangrijk; wanneer 
wordt wat gedaan? Als de één verzaakt, kan de ander 
niet starten aan zijn activiteit. Daarom moet ook het 
tijdspad bewaakt worden. ‘Ken uw pappenheimers’ 
was de clou van het verhaal, je zult altijd een paar 
groepsleden achter de broek moeten zitten. Een goede 
boodschap voor onze projectleider, Nathalie. We 
mochten
 
gelijk aan de slag met het maken van een projectplanning. 
Daarna nam Paul ons mee door het projectplan, wat 
moet erin en wat moet eruit? Ook is het belangrijk om 
je doel voor ogen te hebben en te houden, het liefst in 
concrete plannen. Met het oog op fondsen werven werd 
het duidelijk dat je een kern van het projectplan klaar 
moet hebben, maar daarnaast ook creatief moet kunnen 
toeschrijven op een bepaald fonds. 

Daarnaast bespraken we nog de groepsrollen; de ‘plant’, 
monitor en de zorgdrager etc. Erg interessant om wat 
meer te weten te komen over wat een project succesvol 
maakt, en nog leuker: wat kun je zelf goed?



In 2015 hebben wij verschillende workshops voor de 
kinderen gegeven, waaronder 8 workshops van een dag 
voor de kinderen van de 1e en 2e klas plaatsgevonden. 

Dit waren dus deels de nieuwe kinderen, die op school 
gekomen zijn en kinderen die in 2014 op school zijn 
gekomen. Deze cyclus komt erop neer dat de jonge 
kinderen hun basale geweldloze communicatie traject 
hebben afgelegd.

Er zijn vervolgens ook 8 kortere workshops gehouden 
voor de oudere kinderen. Dit is een soort herhaling en 
verdieping van de basis trainingen die de kinderen in de 
eerste 2 jaren hebben gehad.

Deze trainingen zijn nu zelfstandig gegeven door 
Snezana, de lokale trainster, die het vak heeft geleerd. 
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Zij heeft in 2012 en 2013 als assistent gewerkt , heeft 
in 2012 meegedaan aan de formele training, die wij ter 
plekke hebben georganiseerd (e) en is verder begeleid 
door Ingrid Halbritter, die ondertussen een formele 
NVC training in Duitsland heeft gevolgd.
Tenslotte zijn er 8 workshops voor volwassenen 
georganiseerd in Fakovici. Hier is aan deelgenomen door 
ouders, onderwijzers en projectmedewerkers.
In 2015 is ook de beslissing gevallen om een werkloze 
onderwijzeres uit het dorp op te gaan leiden tot 
trainster Geweldloze communicatie in 2016. Zij zal 
daartoe in de workshops van 2016 meedraaien zo is het 
plan.

Net zoals overal gaat ook in Fakovici de ontwikkeling 
met vallen en opstaan, en in 2015 met behoorlijke 
strubbelingen. 

Wat is het geval. In Fakovici is een democratisch gekozen 
bestuurlijk lichaam actief. Het is een soort dorpsraad, 
vergelijkbaar met wat wij hier in Nederland binnen 
een gemeente hebben en hier een wijkraad noemen. 
De gemeente bestaat uit een groot aantal dorpen rond 
het stadje Bratunac. Er is een burgemeester en een 
gemeenteraad en daarnaast zijn deze dorpsraden actief, 
met een beperkte bevoegdheid. Als ik het zou duiden
zie ik het meer als een gekozen klankbord vanuit de 
bevolking dan als een bestuurlijk orgaan. 

 Fig. Ontwikkeling van de frambozenteelt, uitgedrukt in KM opbrengst

Stand van zaken in het project Fakovici
De schoolkeuken is in 2015 gecontinueerd. Het 
werkt nog steeds erg goed dat de kinderen een prima 
maaltijd krijgen, ze hebben geen honger, komen mede 
daardoor graag naar school en blijven gezond. In 2015 
is er verder gewerkt aan het inschakelen van de lokale 
(dorps) economie bij het vervaardigen en verstrekken 
van de maaltijden. Zo maken we steeds meer gebruik 
van de producten, die lokaal beschikbaar komen en 
werkt de schoolkeuken mee als economische motor 
van de lokale economie. 

De Frambozenteelt en de bijbehorende coöperatie 
maken grote sprongen in de productiviteit.
In 4 jaar tijd is de opbrengst per kweker opgelopen 
van KM 3200 naar KM 4.800, een toename van 50%. 
Dit resultaat is bereikt met 18 kwekers, dit betekent 
een opbrengst van een kleine KM 6.000 (€ 3.000) per 
kweker, die men hoopt te halen in 2016. Haal hier 
de kosten af, dan blijft hiervan ongeveer KM 5.500 
over. Voor een gezin met 2 kinderen is een minimum 
inkomen noodzakelijk van ongeveer KM 9.500 om 
het geldende bestaansminimum te bereiken. Er wordt 
volop doorgewerkt door onze partner Pharos om de 
opbrengst per kweker verder omhoog te krijgen. 
Dit is het grote project dat in Fakovici al jaren loopt 
en met vallen en opstaan steeds beter gaat en de 
onafhankelijkheid van externe partners op den duur 
mogelijk maakt.
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Deze dorpsraad was zo langzamerhand uiterst 
ontevreden over de activiteiten in Fakovici, die 
door de 3 verenigingen in samenwerking met de 
vrouwenvereniging werden uitgevoerd. Er worden kleine 
banen gecreëerd (zoals in de keuken en op het kantoor 
van de coöperatie). En daar zit het eerste probleem. 
Want dat is natuurlijk gegaan via het ontstane circuit 
van mensen waar wij prima en prettig mee optrekken. 
Zij voerden aan dat anderen geen kans kregen om 
zich voor deze activiteiten te kwalificeren. Daarnaast 
voerden zij aan dat zij het gekozen bestuurslichaam 
zijn binnen Fakovici  en derhalve toch op zijn minst 
mogen meedenken en liefst meebeslissen over welke 
activiteiten in uitvoering worden genomen.
Deze discussie werd op zijn Bosnisch gevoerd en ik 
kan U ervan verzekeren dat dit er heftig aan toe ging. 
Met elkaar hebben we afgesproken beter te gaan 
samenwerken om zodoende iedereen aangehaakt 
te krijgen en op die manier de beste resultaten 
te verkrijgen. En ook op een betere manier de 
spreekwoordelijke koek te verdelen.
Er is een begin mee gemaakt door de werkzaamheden 
voor de renovatie, die nu ondertussen ook voorbereid 
is, op de lokaal vertrouwde manier aan te besteden en 
zodoende iedereen de kans te geven mee te werken 
en mee te denken. Het vertrouwen moet hierdoor 
opgebouwd kunnen worden en we hopen dit proces 

te voltooien in september 2016 met een zogenaamde 
legitimatieworkshop. Deze workshop heeft ten doel vast 
te stellen hoe de verhoudingen zijn, wat ieders rol in het 
dorp is en een aanzet tot een gezamenlijke visie voor de 
toekomst te creëren. Deze workshop zal ik persoonlijk 
gaan geven, ondersteund door een tolk.
Last but not least kan ik hier melden dat de 
voorbereidingen voor de Engelse conversatielessen nu 
geleid hebben tot het selecteren van een persoon, die 
de lessen zal gaan geven.

Paul den Hartog 
Projectleider Schoolkeuken Fakovici
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