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In november 2019 bestaat het VN-Verdrag inzake de Rechten 
van het Kind 30 jaar. Jongeren vragen om een politiek die 
wereldwijd rechtvaardigheid creëert. Zij willen dat de wapenexport 
stopt, de financiële middelen in de federale begroting voor 
ontwikkelingssamenwerking worden verhoogd en dat de rechten 
van het kind worden versterkt. Ook de klimaatcrisis moet serieus 
worden genomen. Economische winst mag niet boven het behoud 
van onze planeet en de kwaliteit van leven van de mensen op het 
zuidelijk halfrond staan.

Bij een wereldcrisis zijn kinderen het eerst de dupe.

Sinds het Verdrag inzake de Rechten van het Kind in werking is getreden, is het aantal 
ondervoede kinderen gehalveerd. Er is minder kinderarbeid en duidelijk minder 
zuigelingensterfte. Er zijn minder beperkingen en voor meer kinderen is het mogelijk 
onderwijs op school te volgen. Ondanks al deze vooruitgangen worden kinderen 
meer dan ooit door geweld en armoede, door oorlog en de klimaatcrisis bedreigd. 
Op dit moment zijn wereldwijd meer dan 35 miljoen kinderen op de vlucht. In totaal 
385 miljoen kinderen leven in extreme armoede, met name in landen op het zuidelijk 
halfrond. Wereldwijd wordt medezeggenschap voor jongeren in de politiek slechts 
weinig toegelaten.

Vanwege mijn politieke betrokkenheid tijdens mijn schooltijd begeleid ik sinds 
2015 het thema “Kinderrechten” als onderdeel van een jongerenoverleg bij het 
Bondsministerie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling. Tijdens mijn 
vrijwilligersdienst met EIRENE in Bolivia heb ik in het Jongerencentrum C.C.C. 
Chasqui workshops over kinderrechten gegeven. Samen met de jongeren hebben we 
eisen ter versterking van kinderrechten aan de lokale politiek voorgelegd.

 

Volg EIRENE ook op 
Facebook, Twitter en YouTube. 
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Jongeren bekritiseren meningen en waarden van het Bondsministerie voor Ontwikkeling en 
Samenwerking (BMZ) inzake ontwikkelingssamenwerking
Ook het BMZ organiseert vieringen ter gelegenheid van het jubileum van de Rechten van het kind. In de afgelopen 
jaren heeft het ministerie met het actieplan “Agents of Change” (2017-2019) zich extra ingezet voor implementatie 
van de rechten van het kind in de Duitse ontwikkelingssamenwerking. Voor het eerst werden bij de ontwikkeling en 
evaluatie ook jongeren betrokken, dus konden wij in 2016 eisen voor het actieplan bij het BMZ indienen en waren 
wij betrokken bij de uitgestelde tussentijdse evaluatie in mei 2019. Op dit moment is het moeilijk te beoordelen in 
hoeverre het actieplan heeft geleid tot een uitbreiding van de BMZ-maatregelen ter versterking van de rechten van 
het kind. Als Jongerenoverleg zijn wij een sterke kritische stem in het proces, die in staat is voor andere actoren van 
het maatschappelijk middenveld het onbespreekbare bespreekbaar te maken. Momenteel wordt een van onze eisen, 
het oprichten van een jeugdraad in het BMZ om de continuïteit van de participatie te waarborgen, gerealiseerd. Wij 
zetten ons er zoveel mogelijk voor in om te zorgen dat onze participatie niet uitmondt in een schijnparticipatie. Dat 
willen wij voorkomen. Wij grijpen dan ook iedere gelegenheid aan om onze standpunten naar voren te brengen.

Jongeren worden momenteel onafhankelijke “Agents of Change” door wereldwijd met hun “Fridays for Future”-
protest op indrukwekkende wijze laten zien dat zij niet langer achter de politiek van de oude garde staan.

Het jubileum van het VN-Verdrag inzake de Rechten van het Kind is een goed moment om eindelijk 
generatiegerechtigheid tot een belangrijk aandachtspunt van de politiek te maken. Pas dan hebben wij een goede 
reden om feest te vieren.
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Ook ik zou in deze tijden een beschouwing op 
Corona kunnen houden. Wat het met de hedendaagse 
samenleving doet en hoe we hier met elkaar uit zullen 
komen. Maar als ik de dagbladen en de social media zo 
eens nasla dan kom ik tot de conclusie dat iedereen 
daar wel een beeld en een visie bij heeft. Mijn vader 
zei altijd: “Als je geschoren wordt, moet je stilzitten”. 
Deze uitspraak had hij dan weer van zijn vader en ik 
vermoed dat er nog wel een paar generaties teruggegaan 
moet worden om bij de oorsprong van deze uitspraak 
te komen. Maar hier zit dan de kern, wij kunnen 
natuurlijk steeds moeilijker stilzitten. Even niet bewegen, 
terugvallen op jezelf. Mijn gedachten waaieren dan uit 
van onderduikers in de oorlog tot aan kloosterlingen, die 
het zichzelf oplegden. Het is moeilijk, als je niet beweegt 
kom je jezelf tegen. Het is lastig en iedereen heeft het te 
doorstaan op zijn manier. Ik hoop van harte dat het U 
lukt om deze periode op een acceptabele manier door 
te komen, denkend dat velen van U tot de kwetsbaren 
van onze samenleving behoren. Ik wens U kracht en 
sterkte om angst en eenzaamheid aan te kunnen.

Maar, deze nieuwsbrief ligt weer in uw brievenbus 
en als we Corona eens even parkeren als tijdelijke 
onderbreking van ons werk, als ik zo vrij mag zijn, dan 
kunnen we ons daar op richten.
Het is een eerste nieuwsbrief van het jaar en dat 
vraagt dus om een terugblik mijnerzijds. Het was 
een turbulent jaar. Als eerste onze pogingen om wat 
krachten te bundelen in het vredeswerk. Uiteindelijk 
bleek dat we er nog niet aan toe zijn met elkaar en we 
hebben onze schaarse energie dus op andere zaken 
gericht. Het vredessymposium blijkt op zich mooi zijn, 
maar is een veel te grote investering qua tijd en geld 
voor organisaties zoals de onze om onze doelen te 
ondersteunen. Hier wordt gekeken naar andere vormen. 
Wat erg succesvol was en wel als een hoogtepunt van 
het jaar gezien kan worden is de lessen geweldloze 
communicatie, de certificering in de west-Balkan en 
het weekend in november, waarin wij als Nederlandse 
vrijwilligers en enkele van onze verenigingsleden een 
workshop geweldloze communicatie hebben gehad. 
Hier zit toekomst in en het aanschuiven van Aicha 
Chaghouani als projectleider voor de coördinatie en 
fondsenwerving naast de al bekende krachten van Dejan 
en de geweldloze communicatiekring NL versterkt dit 
nog meer. Ivana Pejic, Marica en Selma, 3 gecertificeerde 
trainers in Tuzla, werken hard samen in de west Balkan 

VAN DE VOORZITTER

en zijn de Karavaan op aan het tuigen. De Karavaan is 
een metafoor voor het opzetten van een netwerk waar 
mensen worden benaderd om geweldloze communicatie 
te leren en toe te passen. Praktisch gezien worden dit 
dan klassen door het hele land en daarbuiten. Eigenlijk 
in het hele Servisch-Kroatische taalgebied. De, met 
onze hulp, gecertificeerde trainers gaan die klassen dan 
bemensen om het een en ander uit te rollen. 
Wij ondersteunen dit project van harte en met veel 
verve, vooral doordat wij de dames als uiterst praktisch 
zien en zij (gedeeltelijk) hun baan opgezegd hebben en 
met behulp van onze financiële ondersteuning deze 
droom waar kunnen gaan maken.

En zo zien we dat we onze inspanningen op dit moment 
vooral richten op deze 2 activiteiten, u gaat er nog meer 
over lezen. Zodra wij weer aan de slag kunnen slaan wij 
onze vleugels weer uit en hervatten we de acties. Tot 
dan wens ik U alle goeds.

Paul den Hartog
Voorzitter a.i.
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By: Aïcha Chaghouani

Alles loopt redelijk op schema. In januari hebben Jen en 
ik voor het eerst geskypet met Ivana, Marica en Selma 
en vandaag hebben we alweer het tweede overleg 
gehad. Ivana, Marica en Selma zijn druk bezig geweest 
de laatste twee maanden met de registratie van het 
netwerk als officiële organisatie en het opzetten van 
de NVC caravan activiteiten. De registratie duurt ietsje 
langer door wisselingen in de politiek waardoor dingen 
momenteel wat langzamer gaan en omdat ze nog wat 
vragen van de autoriteiten hebben ontvangen over hun 
naam maar ze verwachten hier verder geen problemen 
mee. Dit zal hopelijk eind maart rond zijn. Zodra dit 
gedaan is kunnen ze ook een officiële bankrekening 
openen en kan het geld voor de NVC caravan naar hun 
overgemaakt worden zodat ze echt van start kunnen 
gaan daarmee. 

Ze hebben momenteel 8 grotere steden in Bosnië 
geselecteerd plus Belgrado en Zagreb voor de NVC 
caravan. Ze zijn nu bezig met per stad onderzoeken 
welke locaties beschikbaar zijn, wie wanneer 
daarnaartoe zou kunnen gaan etc. Ze verwachten 
dus met het budget dat we nu hebben zeker in 10 
verschillende steden trainingen te kunnen doen met 
ongeveer 20 deelnemers per training. Potentiële 
trainers zijn ook al geïnformeerd hierover. Het ligt nu 
alleen een beetje stil omdat ze nog niks door kunnen 
zetten zonder de registratie. Ze hopen half april de 
eerste training te houden. Verder zijn ze bijna klaar met 
de website die binnenkort online kan gaan, zodra ze 
ingeschreven zijn. Op het eerste gezicht ziet de website 
er goed uit. Jen en ik gaan daar nog goed naar kijken 
voor eventuele feedback. Er komt ook een algemeen 
mailadres voor het netwerk zodat ze ook makkelijk te 
bereiken en op te zoeken zijn. We hebben het ook gehad 
over ideeën voor andere activiteiten. Wat ze o.a. graag 
zouden willen doen is ‘the days of peace’ organiseren in 
oktober rond Gandhi and Rosenbergs verjaardag. Dit 
zou iets in de richting van een conferentie over best 
practices in NVC zijn en is ook een goede manier om 
het netwerk te promoten. Ik ga onderzoek doen naar 
fondsen die we hiervoor aan kunnen schrijven. In maart 
komt Thera langs voor een training die specifiek focust 
op het opbouwen van een goede structuur voor een 
netwerk. Het begint allemaal rustig op gang te komen 
dus. 

Ivana, Marica en Selma zullen met zijn drieën de 
drijvende kracht achter hele hele project zijn in Bosnie. 
We hebben met ze afgesproken om maandelijks af te 
spreken om de voortgang door te spreken en te kijken 
waar ze onze hulp bij kunnen gebruiken.

BOSNIË: 
GEWELDLOZE 
COMMUNICATIE

Alles loopt redelijk op schema. In januari hebben Jen en 
ik voor het eerst geskypet met Ivana, Marica en Selma 
en vandaag hebben we alweer het tweede overleg 
gehad. Ivana, Marica en Selma zijn druk bezig geweest 
de laatste twee maanden met de registratie van het 
netwerk als officiële organisatie en het opzetten van 
de NVC caravan activiteiten. De registratie duurt ietsje 
langer door wisselingen in de politiek waardoor dingen 
momenteel wat langzamer gaan en omdat ze nog wat 
vragen van de autoriteiten hebben ontvangen over hun 
naam maar ze verwachten hier verder geen problemen 
mee. Dit zal hopelijk eind maart rond zijn. Zodra dit 
gedaan is kunnen ze ook een officiële bankrekening 
openen en kan het geld voor de NVC caravan naar hun 
overgemaakt worden zodat ze echt van start kunnen 
gaan daarmee. 

Ze hebben momenteel 8 grotere steden in Bosnië 
geselecteerd plus Belgrado en Zagreb voor de NVC 
caravan. Ze zijn nu bezig met per stad onderzoeken 
welke locaties beschikbaar zijn, wie wanneer 
daarnaartoe zou kunnen gaan etc. Ze verwachten 
dus met het budget dat we nu hebben zeker in 10 
verschillende steden trainingen te kunnen doen met 
ongeveer 20 deelnemers per training. Potentiële 
trainers zijn ook al geïnformeerd hierover. Het ligt nu 
alleen een beetje stil omdat ze nog niks door kunnen 
zetten zonder de registratie. Ze hopen half april de 
eerste training te houden. Verder zijn ze bijna klaar met 
de website die binnenkort online kan gaan, zodra ze 
ingeschreven zijn. Op het eerste gezicht ziet de website 
er goed uit. Jen en ik gaan daar nog goed naar kijken 
voor eventuele feedback. Er komt ook een algemeen 
mailadres voor het netwerk zodat ze ook makkelijk te 
bereiken en op te zoeken zijn. We hebben het ook gehad 
over ideeën voor andere activiteiten. Wat ze o.a. graag 
zouden willen doen is ‘the days of peace’ organiseren in 
oktober rond Gandhi and Rosenbergs verjaardag. Dit 
zou iets in de richting van een conferentie over best 
practices in NVC zijn en is ook een goede manier om 
het netwerk te promoten. Ik ga onderzoek doen naar 
fondsen die we hiervoor aan kunnen schrijven. In maart 
komt Thera langs voor een training die specifiek focust 
op het opbouwen van een goede structuur voor een 
netwerk. Het begint allemaal rustig op gang te komen 
dus. 

Ivana, Marica en Selma zullen met zijn drieën de 
drijvende kracht achter hele hele project zijn in Bosnie. 
We hebben met ze afgesproken om maandelijks af te 
spreken om de voortgang door te spreken en te kijken 
waar ze onze hulp bij kunnen gebruiken.
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Een aantal mensen van Happy Bags hebben besloten om 
€ 1.380 over te maken naar de school OS “Brcanska 
Malta” in Tuzla voor het aanschaffen van een aantal 
computers.

In een aantal klaslokalen waren zeer oude computers, 
die niet meer gebruikt konden worden. Vooral in de 
rekenklas, lokalen waar Engels – en Duits worden 
gegeven.

Met de computers en het internet dat nu beschikbaar is, 
kunnen de studenten zeer veel informatie verzamelen, 
die zij kunnen gebruiken voor research voor hun 
werkstukken en ook communicatie is hierdoor veel 
beter geworden. Er wordt nu nog gezocht naar software 
voor onderwijs programma’s die ook door de leraren 
kunnen worden gebruikt voor het ondersteunen van de 
leerlingen.
Ook kunnen de computers gebruikt worden voor 
opdrachten aan de studenten, zodat zij veel beter 
onderzoek kunnen doen (via internet).
Verder kunnen de leerlingen geholpen worden met het 
aanleren om de technische kant van de computers en 
internet beter te begrijpen. 

De leerlingen kunnen nu ook zelf presentaties over 
verschillende aandachtsgebieden geven en een aantal is 
al gedaan. Zij vinden het heel leuk om met de computers 
te werken.

Ook de leraren hebben veel baat met de nieuwe 
computers. Zo kunnen cijfers worden ingevoerd, 
gemiddelde cijfers per student en voor de gehele school. 
De leraren kunnen nu beter beoordelen in hoeverre de 
studenten zich houden aan hun opdrachten.
De leraren kunnen nu ook beter hun lesplanning 
bijhouden. Dit werd vroeger met de hand gedaan wat 
heel tijdrovend was.
In plaats van de gehele dag voor de klas te staan, kunnen 
leraren nu video’s aan de leerlingen laten zien wat een 
betere motivatie van de leerlingen oplevert.
Daarnaast kunnen de leraren via Skype vergaderingen 
met partner scholen in het buitenland communiceren. 
Dit levert nieuwe ideeën op, die gebruikt kunnen 
worden in het ontwikkelen van nieuwe aanpak in het 
lesgeven.

Hierbij nog een foto van één van de nieuwe computers.

Met vriendelijke groeten,
Cas Jansen
 

COMPUTERS TUZLA
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Een oudere vrouw komt uit het publiek naar voren en zegt: “Van slaan in het gezicht tot 
verkrachting, het komt hier allemaal in het huwelijk voor. Daaraan moet zo snel mogelijk 
een einde komen!” 

Samen met partnerorganisatie CHIRO zet EIRENE Forumtheater in in het gebied van de 
Grote Meren om gevoelige onderwerpen zoals huiselijk geweld ter tafel te brengen. Daarbij 
kan ‘de tafel’ zoals in dit geval, gewoon het dorpsplein in het Burundese Makebuko zijn.

evaluatiemethoden ontwikkeld voor de respectievelijke 
projectcontext. Bij het verzamelen van gegevens werd 
bijzondere aandacht besteed aan het perspectief van 
de directe begunstigden en de lokale besluitvormers 
die door EIRENE-projecten worden ondersteund. 
Daardoor kon veel nieuwe kennis worden verkregen en 
werden suggesties voor verbeteringen in de toekomstige 
voortzetting van het programma opgenomen.

Ook de organisatie CHIRO voerde een zelfevaluatie van 
haar werkzaamheden uit. Dit bleek aan een positieve 
transformatie van geweld en onderdrukking bij te 
dragen. De scène op het dorpsplein die in de inleiding 
van dit artikel staat beschreven, was een eerste stap 
om gezamenlijk te zoeken naar verbeteringen op het 
gebied van het eerbiedigen van de rechten van de 
vrouw. Dit heeft uiteindelijk geleid tot maatschappelijke 
veranderingen die duurzaam zijn en een hoge mate van 
gemeenschapsacceptatie hebben.

Bron: EIRENE-Jahresbericht 2018 pagina 12
Bij de foto: Tijdens de voorstelling van het 
Forumtheater vindt intensieve interactie tussen 
de toneelspelers en het publiek plaats. Foto :Claus 
Schrowange

IN HET HUWELIJK MAG NIET WORDEN GESLAGEN! 

De Forumtheater-aanpak werd in de jaren 70 van 
de vorige eeuw ontwikkeld. Het maakte deel uit 
van het onderwijs aan onderdrukte groeperingen 
in Zuid-Amerika. EIRENE ondersteunt samen met 
partnerorganisatie CHIRO in Burundi het oprichten van 
toneelgroepen die maatschappelijke problemen zoals 
huiselijk geweld of corruptie openlijk bespreekbaar 
maken. Hiertoe voeren gemotiveerde leken, zoals in 
de groep Bungabunga Amahoro, voor de bevolking 
toneelstukken op die gebaseerd zijn op de dagelijkse 
werkelijkheid. Bij deze optredens in kerken, op markten 
of op scholen is met name de interactieve deelname van 
het publiek belangrijk. Vrijwilligers uit het publiek kunnen 
de acteurs en actrices vervangen en belangrijke scènes 
naar eigen inzicht wijzigen. Dat brengt de toeschouwers 
ertoe discussie te voeren over de inhoud, de oorzaken 
van het conflict te analyseren en eigen oplossingen aan 
te dragen. Dat gebeurde ook in Makebuko, toen de 
oudere vrouw al haar moed vergaarde en de situatie in 
haar gemeente duidelijk en helder beschreef.

Forumtheater motiveert tot actieve en 
duurzame betrokkenheid van de burgers

Eerst werd in de regio het effect van het ZFD-
programma door EIRENE geëvalueerd. Met de 
zogenaamde methode van zelfevaluatie hebben 
nationale en internationale deskundigen gezamenlijk 
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In de laatste nieuwsbrief van 2019 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 2020 waarop de incasso zal worden geëffectueerd:

Maandelijks:
April   23 april   Oktober  23 oktober
Mei   23 mei   November 23 november
Juni   23 juni   December 23 december
Juli   23 juli
Augustus  23 augustus
September  23 september

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

Halfjaarlijks:
1e half jaar  23 juni   2e half jaar 15 december

Jaarlijks:
In 2020   23 juni

Bedankt.

Met vriendelijke groeten,

Cas Jansen
Penningmeester Stichting Vrienden van Eirene in Nederland

 

INCASSO DATA 2020
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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.
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