
nieuws
Maart 2018

In 2018 is door Eirene Nederland 
begonnen met het programma 
Geweldloze Communicatie 
Trainingen in Tuzla, Bosnië.

Er werden twee trajecten gestart. Het 
eerste gericht op docenten/pedagogen 
die in het onderwijs werken en die 
gecertificeerd wilden worden als trainer 
Geweldloze Communicatie. Het tweede 
traject richt zich op kinderen van lagere 
en middelbare scholen die geleerd wordt 
hoe geweldloze communicatie toe te 
passen in hun dagelijkse leven.

Het doel van de trainingen is:
• bewustwording van denken, voelen en 
handelen;
• bijdragen aan begrip, samenwerking en 
respect in relaties;
• bijdragen aan (innerlijke)vrede

We zijn uitgegaan van de volgende doelen 
voor de komende jaren:
• 12 deelnemers worden opgeleid tot 
gecertificeerde trainer in Geweldloze 
Communicatie.
• 300-400 leerlingen van lagere scholen 
zullen gelijktijdig, bij een al gecertificeerde 
trainer met een stagiair uit de 
bovenstaande groep, de training 

Geweldloze Communicatie volgen. 
Hiermee slaan we twee vliegen in een 
klap.

Volg EIRENE ook op 
Facebook, Twitter en YouTube. 
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Met deze keer...

Geweldloze Communicatie 
Trainingen in Tuzla, Bosnië

EIRENE Nederland
•   Geweldloze Communicatie 
 Trainingen in Tuzla, Bosnië
•   Van de Voorzitter 
•   International Fellowship 
•   Happy Bags
•   Meeting Ghandi

EIRENE Internationaal
  •   Goud een bron van armoede
  en ellende
  •   Hoe het Oost-programma  
 ontstond

We leiden de kinderen op én de te 
certificeren trainers hebben gelegenheid 
om trainingen te geven op een deskundige 
manier.
• Deze kinderen zijn van zowel orthodoxe, 
katholieke als islamitische afkomst, 
overeenkomstig met de drie grootste 
bevolkingsgroepen in het land.
• Na behalen van certificaten zullen de 
trainers zelfstandig hun eigen trainingen 
gaan geven waarbij ze nieuwe trainers zullen 
opleiden. (het train-de-trainer concept)
• Drie deelnemers komen uit het buurland 
Servië. Na het behalen van hun certificaat 
zullen zij daar hun eigen netwerk opzetten 
met behulp van Eirene NL.

Vanuit het perspectief van het eerste traject 
zijn inmiddels een 3 trainers uit Nederland 
en 2 trainers uit Duitsland, allen vanuit de 
Kring Geweldloze Communicatie Trainingen,   
naar Bosnië afgereisd. Daar hebben zij elk 
een driedaagse training verzorgd ten behoeve 
van de certificering van de plaatselijke 
deelnemers. In maart reist de volgende 
trainer af naar Bosnië vanuit Nederland. In 
totaal vinden er 6 trainingen binnen een jaar 
plaats.

Inmiddels zijn er 4 plaatselijke deelnemers 
gecertificeerd. Dit schept weer ruimte voor 
nieuwe deelnemers.
Dit is zeer goed nieuws aangezien er sinds 
1991 geen gecertificeerde trainers meer 
waren in Bosnië.



EI
R

EN
E 

N
ED

ER
LA

N
D

De Geweldloze Communicatie Kring Nederland heeft binnen haar 
68 leden/trainers een tiental trainers die zeer betrokken zijn bij dit 
programma. Het netwerk in Nederland en Duitsland heeft een groot 
bedrag voor de kosten van de trainers gefourneerd. Eirene Nederland 
neemt vooral de reiskosten en verblijfskosten voor haar rekening. Het 
geld hiervoor is verkregen van donaties en uit de gelederen van de eigen 
leden. De workshops worden in het Nederlands gegeven met een tolk 
die alles simultaan vertaalt.

Het tweede traject waarbij kinderen getraind worden hoe geweldloze 
communicatie te gebruiken is ook succesvol ingezet. Dit met behulp van 
een trainer en een trainer-stagiaire uit Bosnië zelf. Beide trainers zijn 
ook onderdeel van de groep trainers uit het andere traject. In totaal 
hebben 15 kinderworkshops plaatsgevonden voor kinderen van diverse 
scholen uit de diverse entiteiten.

Het programma wordt geleid door Paul den Hartog en gecoördineerd 
door Dejan Savic.

Beste allemaal,

Het is een beetje laat om nog een goed nieuwjaar te 
wensen hè? Zeker omdat er alweer twee maanden zijn 
omgevlogen, en daarmee ligt de eerste nieuwsbrief van 
2019 ook alweer voor u. 
Mag ik ‘je’ zeggen trouwens? ‘U’ klinkt zo formeel, en 
eigenlijk zijn we als vereniging toch een grote familie, 
als je het mij vraagt tenminste. Dus bij deze neem ik de 
vrijheid!

In de vorige Van de Voorzitter reflecteerde ik op goede 
voornemens. Ook vroeg ik input over een nieuw 
project, een doorstart op het succesvolle project 
Happy Bags. We hebben van verschillende kanten input 
gehad hierover en dat heeft geleid tot een keuze. 
Meer hierover is verderop in de nieuwsbrief te lezen. 
Ondanks de nieuwe energie zijn we nog op zoek naar 
nieuwe aanwas voor deze projectgroep, dus ken je nog 
iemand die ons kan komen versterken en het leuk vindt 
praktisch bezig te zijn voor de vrede? Stuur Happy Bags, 
mij of iemand anders van Eirene een berichtje! Zoals aan 
de bijgevoegde foto te zien kunnen we vergaderen en 
gezelligheid prima combineren. Het moet immers toch 
ook een beetje leuk blijven allemaal, niet?

Verder duurt het niet lang meer voor we met het 
bestuur en enkele van onze Nederlandse trainers 
op bezoek gaan bij het project in Bosnië. Ik heb hier 
bijzonder zin in, niet alleen omdat Bosnië een prachtig 
land waar ik graag kom, maar vooral ook omdat het 
heel concreet maakt wat we als Eirene nou eigenlijk 
doen, en waar onze meerwaarde in zit. Ik denk dat we 

met trots kunnen terugkijken op hoe we de afgelopen 
jaren hebben gewerkt aan dit project en de techniek van 
geweldloze communicatie hebben kunnen overbrengen. 
Niet alleen op de kinderen, maar ook op de docenten 
die nu zelf trainingen kunnen geven. 
Ons bezoek aan het project in Bosnië staat dan ook in 
het teken van de toekomst. Hoe gaan we verder? Waar 
is behoefte aan? Hoe kunnen we dit gedachtegoed nog 
verder verspreiden, op een duurzame manier, met een 
blik vooruit? In de volgende Van De Voorzitter (en ook 
de volgende nieuwsbrief) lees je er ongetwijfeld meer 
over. 

Ondertussen zijn we ook druk bezig om het 
Vredessymposium 2019 te plannen. De vorige editie 
lijkt misschien pas geleden (en eerlijk gezegd: zo voelt 
het ook voor mij) maar achter de coulissen wordt de 
volgende editie alweer voorbereid. Wist je dat dit het 
vijfjarig jubileum wordt? Alle reden om eens goed uit 
te pakken. Gelukkig hebben we al goede contacten met 
een gemeente – ik laat nog even in spanning welke dit 
is – en is er ook al een datum in gedachten. Ik kan wel 
alvast vertellen dat het hoogstwaarschijnlijk niet de 21e 
september wordt dit jaar. Daarvoor kunnen dus alvast 
andere plannen maken! Binnenkort meer hierover. 
Ik wens je/u een heel fijn voorjaar; met dit zonnige weer 
moet dat toch zeker lukken.

Linda de Veen
Voorzitter

VAN DE VOORZITTER
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Onderstaande oproep werd gedaan door IFOR 
International Fellowship of Reconciliation (de 
wereldwijde interreligieuze organisatie voor 
vrede en geweldloosheid). De oproep werd bij 
internationale vredesorganisaties onder de aandacht 
gebracht met de vraag om deze te onderschrijven. 

De oproep is bestemd voor de komende 
verkiezingen in het Europese Parlement om 
het behoud van de Europese Unie (EU) als 
vredesproject. De tekst van de oproep is: “Red 
het Europese vredesproject! Voor vrede, voor 
mensenrechten en voor Europa.”

In 2019 zullen het Europees Parlement en de 
Europese Raad onderhandelen over het meerjarig 
financieel kader voor 2021-2027. Er is reden om te 
vrezen dat het Parlement en de lidstaten van de EU 
zich zullen onderwerpen aan de druk van rechtse 
populistische bewegingen en zullen investeren in 
grensversterkingen en militair veiligheidsbeleid, door 
nieuwe miljardenuitgaven voor defensieprojecten 
en meer gezamenlijke militaire operaties. De 
bevordering van vrede en mensenrechten dreigt 
hierdoor te worden beperkt en te worden 
geïnstrumentaliseerd om vluchtelingen en migratie 
te beheersen.
 
De EU is een van ‘s werelds belangrijkste financiële 
voorstanders van geweldloz econflicttransformatie 
en mensenrechten. Zij zou haar steun hiervoor in 
de toekomst moeten vergroten. Veel organisaties 
voor vrede en mensenrechten zijn meer dan 
ooit afhankelijk van deze steun. Ook is het aantal 
gewelddadige conflicten de afgelopen jaren 
toegenomen en zijn mensenrechten in veel landen 
onder druk komen te staan. 

De EU zou geen wapens moet verstrekken aan 
landen die oorlog voeren of mensenrechten 
negeren. Er is echter een nieuw fonds met 
een budget van € 10,5 miljard, bedoeld voor 
gezamenlijke EU-militaire operaties en om de 
bewapening van strijdkrachten in conflictgebieden 
te financieren en om migratie te ontmoedigen. Dit 
nieuwe fonds zou de eigen regelgeving van de EU 
met betrekking tot wapenuitvoer ondermijnen. 

Vanaf 2021 is de EU van plan miljarden euro’s te 
investeren in de wapenindustrie, in gezamenlijke 
militaire operaties en nog veel meer grensbeveiliging. 
Vredesopbouw en mensenrechten kunnen in het 
gedrang komen.  Wij zijn ervan overtuigd dat de EU 

alleen het hart van haar burgers zal winnen als een 
vredesproject en niet als een militaire macht. Daarom 
roepen we de afgevaardigden van het Europees 
Parlement op om op te komen voor een EU die 
onvoorwaardelijk pleit voor vrede en mensenrechten. 
Een EU die vasthoudt aan het Europese vredesproject 
in plaats van een militaire macht te worden.

Wij dringen er bij de EU op aan om geen wapens 
te leveren aan staten die oorlog voeren of 
mensenrechten schenden om vluchtelingen en 
migratie af te weren. We doen een beroep op de EU 
en haar lidstaten om geen geld te gebruiken voor de 
bewapening van legers en milities van niet-lidstaten. 
Het Europees Parlement moet ervoor zorgen dat de 
Europese criteria voor wapenexport strikt worden 
nageleefd en worden aangescherpt ten opzichte 
van de regeringen van de lidstaten van de EU. De 
middelen van de EU juist voor de bevordering van 
geweldloze conflicttransformatie en mensenrechten 
moeten worden begroot.

Een nieuw Europees defensiefonds heeft een budget 
voorgesteld van € 13 miljard. Dit ten behoeve van 
bewapening, onderzoek en de ontwikkeling van 
nieuwe wapensystemen. Daarnaast is € 6,5 miljard 
bedoeld voor militaire mobiliteit, vooral voor de 
snelle herschikking van troepen binnen Europa. Met 
de implementatie van dit fonds zou de EU definitief 
afscheid nemen als een vredesproject. De begroting 
zou tien keer zoveel investeren in bewapening dan in 
vredesopbouw. Er is hierom reden om te vrezen dat 
de subsidiëring door het fonds van de wapenindustrie 
zal resulteren in nog meer wapenexport vanuit 
Europa. 

De inzet van een Europees defensiefonds schendt 
het Verdrag van Lissabon, wat het gebruik verbiedt 
van de begroting van de EU voor de financiering 
van bewapeningsprojecten en militaire operaties. 
De EU moet niet deelnemen aan de wereldwijde 
bewapeningsspiraal maar haar belangrijkste doel 
nastreven:  “De vrede bevorderen, haar waarden en 
het welzijn van haar volkeren”. 

Zowel Vredesbeweging Pais, Eirene NL als Kerk en 
Vrede hebben deze oproep van harte onderschreven.

Wilt u ook iets doen? Zet dan uw handtekening 
onder een soortgelijke oproep van Stop 
Wapenhandel. Dat kunt u doen op: www.
stopwapenhandel.org 

INTERNATIONAL FELLOWSHIP OF 
RECONCILIATION APPEAL
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Beste allemaal,

Het Happy Bags project wordt nieuw leven in geblazen!
Mede door jullie input is er besloten om met het nieuwe project ons te richten op vluchtelingen 
ondersteuning in de AZC’s. We vinden het belangrijk dat er ondersteuning geboden kan worden 
vanuit de behoefte die er ligt bij vluchtelingen. Hiervoor hebben we contact gelegd met een aantal 
personen en zo zal de vorm en inhoud van de hulp worden vormgegeven!

De input die we van jullie leden kregen was voor ons erg waardevol! Daarom vroegen we ons af of 
er een aantal enthousiastelingen zijn die zich samen met ons zouden willen inzetten voor de mensen 
op de vlucht. Los van het feit dat het een grote- en kwetsbare groep in onze samenleving is die hulp 
nodig heeft: Hoe mooi is het om een ander mens verder te kunnen helpen? 

Dus, ben of ken jij iemand die zich samen met ons zou willen inzetten?? 
Stuur een mailtje naar happybags4you@gmail.com. We horen het graag van jullie!!

Tot de volgende update!
Hartelijke groetjes, 

Team Happy Bags 2.0

HAPPY BAGS



EI
R

EN
E 

IN
T.

EEN SAMENLEVINGSSCHOOL

CHIRO-Burundi organiseert activiteiten 
voor wederzijdse versterking van jongeren 
tijdens de vakantie. Daardoor kan worden 
voorkomen dat deze jongeren slechte 
gewoontes aanleren en kunnen zij zich 
voorbereiden op hun toekomst. Hun ouders 
en met hen de hele gemeenschap wrijven 
zich in de handen van blijdschap…..

‘s Morgens handenarbeid, ‘s avonds intellectuele 
vorming over onderwerpen van diverse aard, zoals 
mensenrechten, vreedzame oplossing van conflicten, 
milieubescherming, bestrijding van HIV/AIDS en 
seksueel overdraagbare aandoeningen. En vervolgens 
om de dag af te sluiten discussiebijeenkomsten waarop 
wordt gedebatteerd. Voor dit programma werden in 
de maand augustus 200 jongeren (jongens en meisjes 
tussen de 15 en 25 jaar) uitgenodigd om deel te nemen 
in het Centre Polyvalent des Jeunes pour la Paix CPJP in 
Gitega. Dit programma van CHIRO-Burundi maakt het 
mogelijk jongeren te galvaniseren rond recreatieve en 
sportieve activiteiten. Zo wordt de positieve solidariteit 
versterkt, een springplank naar omvorming van de 
gemeenschap.

Zo keren jongeren de “ligalas” (hangplaatsen) waar zij 
slechte gewoontes aanleren, de rug toe. Zo profiteren 
zij van de vakantie om iedere dag naar het CPJP te 
komen en er te leren hoe zij lichaam en geest moeten 
versterken: sport, traditionele en moderne dans, lezen, 
discussiebijeenkomsten over geweldloze beheersing van 
conflicten om hen heen, ...staat op hun agenda.

Francois Izizanye, administratief medewerker op de 
basis Gitega, is er tevreden over. Hij verklaart een reële 
verandering van gedrag bij deze jongeren te hebben 
geconstateerd. “Zij komen niet laat ‘s nachts thuis, 
vechten niet meer, sinds het CPJP hen begeleidt. Maar 
het CPJP zou zijn actieterrein  moeten vergroten om 
zoveel mogelijk jongeren te bereiken. De meesten van 
hen zijn tijdens de vakanties onbestuurbaar”, zegt hij.

Vredeseducatie

Om de culturele week af te sluiten, organiseert het 
CPJP een feestelijke bijeenkomst waarop sommige 
jongeren schoolspullen ontvangen, tot grote 
tevredenheid van de ouders. “Behalve dat mijn drie 
kinderen zich aansluiten bij anderen om te sporten 
en nog andere belangrijke dingen leren behalve de 
leerstof die ze op school krijgen, kwamen zij thuis 
met schoolpaketten. Dat ontlastte me een beetje” , 
vertrouwde Albert Masabo me toe.  Aan deze culturele 
week die van 20 tot 22 augustus 2018 werd gehouden, 
namen met name religieuze, politieke en bestuurlijke 
autoriteiten van Gitega deel.

Volgens Eddy Gazika, cultureel toezichthouder, leert 
het CPJP de jongeren hun leven onder ogen te zien. 
Om de sociale gebeurtenissen om hen heen en hun 
vermogen om zelf in positieve zin te veranderen en 
om de gemeenschap en de hele wereld te veranderen 
beter te begrijpen. De activiteit was de moeite waard. 
Tijdens de grote vakantie (juli en september) ontsnapt 
het merendeel van de jongeren aan de controle van de 
ouders en komt in allerlei ellende terecht: alcoholisme, 
drugs en andere verdovende middelen, vrije seks, 
manipulatie door sommige politici om wanorde te 
scheppen….

Tijdens de bijeenkomsten van deze jongeren, komen 
zelfs gevoelige onderwerpen aan de orde. Met name 
de schade die zij vaak zelf veroorzaken tijdens de 
verkiezingsprocessen (vooral in 2015), etnische en 
politieke kloven. Allemaal om beter te kunnen begrijpen 
wat hen verbindt, en niet wat zozeer wat een scheiding 
tussen hen vormt.
“Meer dan een schoolopleiding, biedt het CPJP een 
ideaal kader voor overdracht van competenties, 
wederzijds begrip en inzet voor een harmonieuze en 
verzoende gemeenschap”, zegt een opgetogen Elie 
Siboniyo, manager van de traditionele club ‘Abahizi’ 
(mensen die geloven dat zij tot iets in staat zijn), die 
actief is binnen het CPJP.

Een centrum voor iedereen

Het centrum is in 2016 opgericht door de Mouvement 
d’Action Catholique CHIRO-Burundi om vredesacties 
en geweldloosheid te bevorderen. Dit jaar was het 
gekozen thema “Jongeren in dienst van vrede en 
geweldloosheid”. Aanvankelijk was het alleen bedoeld 
voor leden van CHIRO-Burundi. Maar sinds 2017 staat 
het voor iedereen open.” Al onze jongeren moeten 
worden uitgenodigd voor de samenkomst van geven en 
ontvangen, ook personen van de andere Mouvements 
d’Action Catholique en zelfs niet katholieken”, legt 
Ernest Twagirimana, een jong lid van het regionaal 
CHIRO comité in Gitega, uit.

Nadat zij voor de eerste keer aan zo’n activiteit had 
deelgenomen, was Bélyse Nshimirimana aangenaam 
verrast. “Ik heb contact gelegd met broeders en zusters 
uit verschillende wijken van de stad Gitega. Ik heb ook 
geleerd tolerant te zijn, mensen die mij onrecht hebben 
aangedaan te vergeven. Maar dat is niet gemakkelijk, 
weet ik”, vertelt ze.

Toch moet er nog veel gebeuren. Vooral omdat de stad 
Gitega op dit moment bijna 300 straatkinderen telt 
volgens het gemeentebestuur. Dit wordt gezien als een 
“tijdbom”, ondanks de pogingen die al zijn ondernomen 
om hen terug te brengen naar hun respectievelijke 
families.

Evariste Nimubona, projectleider van “Amahoro”
Soumana Kailou, technisch assistent bij EIRENE/CHIRO-
Burundi

Foto: Leden van CHIRO tijdens de culturele week.



HOE HET 
OOST-PROGRAMMA 
ONTSTOND
Eigenlijk kwam het door Sakiba. Sakiba 
kwam in 1993 vanuit Bosnië naar Duitsland 
en woonde enige tijd met haar man in een 
appartement in het EIRENE-huis. 

Van haar leerden we niet alleen wat 
pitabroodjes en Palatschinken, een soort 
gevulde pannenkoekjes, waren, maar ze 
vertelde ons ook over de verschrikkingen 
van de burgeroorlog in Bosnië.

“Vandaag komt de granaat in je tuin terecht, 
morgen treft ie je huis.”

Wat wisten wij toen hier in Duitsland over het land 
van herkomst van onze Joegoslavische buren, waar de 
bevolking ineens werd verdeeld in Kroaten en Serviërs, 
Bosniërs en Kosovaren die elkaar in het hart van 
Europa met grote wreedheid bestreden? We wisten er 
niet veel van – het IJzeren Gordijn had Oost en West te 
sterk en effectief van elkaar gescheiden. 

De oorlog in Joegoslavië heeft ons wakker geschud. 
Tijdens de nasleep ervan zijn bijvoorbeeld het idee en 
het programma van de Civiele Vredesdienst ontstaan. 
Men ging zich inzetten voor geweldpreventie en civiele 
conflictbeheersing. Ook veel vrijwilligersdiensten 
hebben tijdens die periode hun contacten en 
activiteiten op het Oosten gericht. Met financiële 
steun van de Robert Bosch Foundation werd in de 
beginperiode veel mogelijk gemaakt.

SPD-politicus en oud-voorzitter van de Südosteuropa-
Gesellschaft Gernot Erler maakte in het kader van de 
uitbreiding van de EU naar het Oosten in 2007 reclame 
met de woorden: “Zuidoost-Europa is een van de 
laatste avonturen die Europa nog te bieden heeft.” Dit 
citaat vond ik altijd erg geschikt om nieuwsgierigheid 
te wekken voor een vrijwilligersdienst in Bosnië en 
Roemenië. En inderdaad, de vrijwilligers die naar Bosnië 
en Roemenië vertrekken,  komen in een volkomen 
onbekend land terecht. Op scholen wordt eigenlijk 
maar weinig aandacht aan (Zuid)oost-Europa besteed. 
Het zijn de negatieve berichtgevingen in de media en 
de stereotypen, die het land en de kijk op de mensen in 
dat land bepalen. De vrijwilligersdienst richt zich tegen 
deze eenzijdigheid en stereotypering. Een heel jaar 
met elkaar samenleven levert andere beelden op dan 
alleen maar dat van Dracula en armoede of oorlog en 
depressie.

In een statistiek die de AKLHÜ (Werkgroep Leren 
en Helpen in het Buitenland) ieder jaar opstelt, staan 
de landen Roemenië en Bosnië-Herzegovina in 2016 
in de cijfers voor internationale vrijwilligersdiensten 
op plaats 30 respectievelijk 67 van in totaal 132 
gastlanden. Het enige Oost-Europese land, dat 
op plaats 29 nog vóór deze twee ligt, is Polen. Via 
de vrijwilligersdienst interesse van jonge mensen 
wekken voor de ontwikkelingen in Oost-Europa, 
was het beoogde doel van alle uitzendorganisaties 
die na 1989 hun diensten daar opbouwden. Alleen 
al het feit dat in de bovengenoemde lijst alle Oost-
Europese landen verschijnen, kan als succes worden 
beschouwd, zonder daarmee het gebrek aan evenwicht 
in de populariteitsschaal tussen Oost-Europa en 
andere regio’s van de wereld aan te tasten. Wie uit 
een Oost-Europees land naar Duitsland terugkeert, 
heeft een andere kijk op Europa en de EU. Hij maakt 
de talrijke historische, economische en culturele 
verwikkelingen tussen Oost en West mee en ervaart 
tegelijk de ambivalentie van de EU. De EU als belangrijk 

vredesproject – zeker, maar tegelijkertijd wordt het 
egoïsme van de landen in het westen voelbaar, die 
de zwakke landen in het Oosten in principe geen 
concurrentiemogelijkheden bieden. De confrontatie met 
de perspectiefloosheid, vooral van de jonge mensen, 
vormt dan ook dikwijls een zware belasting voor de 
vrijwilligers.

Bij de ongeveer 170 vrijwilligers, die met EIRENE sinds 
het ontstaan van het Oost-programma in Roemenië, 
Bosnië en van tijd tot tijd Servië een dienst hebben 
gedaan, werden talrijke loopbaanoriëntaties ontwikkeld. 
Zoals bij Julian Gröger, die na zijn vrijwilligersdienst in 
Roemenië in 2001/2002, in de Republiek Moldavië is 
gaan wonen. Als opleidingsadviseur van de Heinrich-Böll-
Stiftung, brengt hij dit waarschijnlijk meest onbekende 
land van Europa en tegelijkertijd de hele Zuidoost-
Europese regio dichter bij mensen erin geïnteresseerd 
zijn.

Vrijwilligers die uit deze landen terugkeren, benadrukken 
steeds weer hoe hun horizon is verbreed. We moeten 
hopen dat deze en anderen zich in de toekomst tot 
“Europa-experts” ontwikkelen, die begrijpen dat het 
Oosten niet alleen onder nabootsingsdruk van het 
Westen wil handelen, maar zijn eigen agenda heeft. 
Deels een pijnlijke agenda, wanneer je kijkt naar de 
nationalistische en antidemocratische bewegingen die 
overal ontstaan. Tegelijkertijd hebben we hier te maken 
met een algemeen Europees verschijnsel, waarop slechts 
een Europees antwoord kan worden gegeven. Sinds de 
invoering van de internationale vrijwilligersdienst in 2015 
bij EIRENE kunnen ook jonge mensen in Bosnië een kans 
krijgen op verandering van perspectief.
De EU heeft onlangs een zeer positief project gestart. 
Vanaf 2020 wil zij meer dan 200 000 jonge mensen op 
hun 18e verjaardag een Interrailticket cadeau geven. 
Discover Europe! Al deze zomer werden in een pilotfase 
15 000 gratis tickets aan 18-jarigen cadeau gedaan.

Dat zou toch een prachtige eerste stap naar een 
vrijwilligersdienst in een onbekend Oost-Europees land 
zijn!  

Over de auteur: 
Elisabeth Freise was tot eind oktober adviseur bij het 
vrijwilligersprogramma en verantwoordelijk voor de begeleiding 
van vrijwilligers in Roemenië en Bosnië- Herzegovina,EI
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In de laatste nieuwsbrief van 2018 is een incasso formulier bijgesloten. Zo’n 70 mensen hebben 
gereageerd. Een aantal mensen hebben aangegeven, dat zij per maand, per kwartaal, halfjaarlijks of 
jaarlijks een incasso willen ontvangen.

Mijn hoop en verwachting is, dat ik jullie hierbij een hoop moeite heb bespaard. Daarnaast geeft 
het ons natuurlijk een mooie vaste stroom van inkomsten voor het belangrijke werk wat wij 
doen. Daarvoor onze uitdrukkelijke dank. 

Tenslotte geef ik u hierbij de data in 2019 waarop de incasso zal worden geëffectueerd:

Maandelijks:
Januari   30 januari  Juli  23 juli
Februari               23 februari  Augustus 23 augustus
Maart   23 maart  September 23 september
April   23 april   Oktober   23 oktober
Mei   23 mei   November 23 november
Juni   23 juni   December 23 december

Kwartaal:
1e kwartaal  23 maart  3e kwartaal 23 september
2e kwartaal  23 juni   4e kwartaal  23 december

Halfjaarlijks:
1e half jaar  23 juni   2e half jaar 23 december

Jaarlijks:
In 2019   23 juni

Bedankt.

Met vriendelijke groeten,

Cas Jansen
Penningmeester Stichting Vrienden van Eirene in Nederland
          

VAN DE PENNINGMEESTER
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IBAN: NL29INGB0001856660
t.n.v. EIRENE Nederland te Bilthoven
(giften zijn aftrekbaar van de belasting)

Postadres:   Schimmelpenninckkade 30 
      3813AE Amersfoort
Telefoon:    06 - 23 21 26 39
Email:       info@eirene-nederland.org

EIRENE-nieuws verschijnt 4x per jaar

Redactie: Jenifer Pampolina en Linda de Veen  
Lay-out:   Egbert Scheffer (egbertegd.nl)

Scan de QR-code 
met je smartphone

Colofon

Website:     eirene-nederland.org
Facebook:   facebook.com/EireneNL
Twitter:      @EireneNL
You Tube:    youtube.com/user/EireneNL

Vanuit een principe van actieve geweldloosheid ondersteunt 
EIRENE op het noordelijk en zuidelijk halfrond initiatieven, die 
zich voor geweldloze conflictoplossing en een duurzame en 
rechtvaardige ontwikkeling inzetten. 

EIRENE Nederland is onderdeel van EIRENE Internationaal.

DONEER EENVOUDIG ONLINE VIA: WWW.EIRENE-NEDERLAND.ORG


