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Beste leden, 

Ik ben verheugd om me aan u voor te mogen 
stellen als nieuw algemeen (kandidaats)
bestuurslid projecten. Iets meer dan een jaar 
geleden begon ik vol enthousiasme bij Eirene 
als projectmanager voor het geweldloze 
communicatieproject in Bosnië. Ik was erg 
blij met deze prachtige kans waarin ik mijn 
passie voor Bosnië en mijn werkervaring 
binnen een mensenrechten-NGO kon 
combineren. Na een jaar fijne samenwerking 
met het bestuur en de projectleiders in 
Bosnië werd mij gevraagd om toe te treden 
als bestuurslid. Vol enthousiasme heb ik dit 
aanbod geaccepteerd. Ik voel me vereerd 
deze taak op me te mogen nemen en me 
tijdens de ALV aan u te mogen voorstellen, 
wanneer ik formeel zal worden ingestemd. 
Hopelijk zie ik u daar!  

Ik deel ook graag wat nieuws uit Bosnië. 
In de vorige nieuwsbrief las u hoe Marica, 
Ivana en Selma het afgelopen jaar hard 
hebben gewerkt aan het opzetten van 
een nieuw netwerk voor geweldloze 
communicatietrainers. Dit jaar zal hun 
aandacht, naast de activiteiten, uitgaan 
naar het verstevigen van dit netwerk door 
zich verder te ontwikkelen in promotie, 
marketing en fondsenwerving. Zo zorgen 
ze ervoor dat het netwerk uiteindelijk 
op eigen benen kan staan. Vanuit Eirene 
helpen we hier ook graag aan mee. Samen 
met Jennifer probeer ik via het delen van 
onze eigen werkervaring op het gebied van 
fondsenwerving en communicatie mee te 
denken en hun vragen te beantwoorden. 

Het NVC-netwerk is erg dankbaar voor 

 

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

NVC West Balkan

EIRENE
•   NVC West Balkan
•   In memoriam Henk Akkerman
•   Van de voorzitter
•   NAP 1325
•   Anna
•   Jennifer Pampolina in 
 Zuid-Korea
•   Bonjour à tout le monde

al uw steun en heeft voor u de volgende 
boodschap: 
‘Empathy is the foundation on which we 
build relationships, work with people and 
for people. We build a growing community 
on education and thus contribute to 
people take responsibility for building a 
civilization in which love (Ljubav in het 
Bosnisch) and empathy are the foundation. 
With the support of Eirene, we have the 
chance to support others through the 
activities we implement in our Nonviolent 
Communication Network. We are grateful 
to those who believe in us and support our 
work. 

We believe in our competencies, strength 
and motivation. We believe in our awareness 
of the importance of that what we do, and 
we appreciate the support and opportunity 
we are given. We all work in companies and 
organizations that continue to contribute 
to the development of society and changes 
that will ensure peace, coexistence, more 
joy and ease in life.

We firmly believe that every support and 
help we receive is worth it. 
Changes don’t happen at the speed we’d 
like, but they do happen, nonetheless. And 
all people that participate in them are the 
people with the same vision, no matter 
what country they live in. For fellowship 
and contribution, it doesn’t matter if we are 
physically close as long as we draw strength 
from the same idea and contribute to the 
same vision.
Thank you to everyone who contributes to 
the good in the world. Let it spread further’ 
- Aicha
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IN MEMORIAM HENK AKKERMAN (1925 – 2021).

Henk Akkerman is jarenlang de penningmeester van Eirene-Nederland geweest.

Hij was al heel vroeg met Eirene verbonden. 

In 1991 vroeg hij mij of ik Eirene weer nieuw leven wilde inblazen. Ook Joke Reijntjes meldde zich, zij had met haar 
man Coen in de jaren 70 van de vorige eeuw gewerkt voor Eirene in Niger.
Een van de eerste taken die ons voor ogen stond, was het werven van vrijwilligers voor Eirene.
Dat is gelukt, want binnen tien jaar hadden wij meer dan 10 vrijwilligers in het veld, waaronder drie coördinatoren, 
in Nicaraqua, Niger en Tsjaad. 

Henk heeft ook veel gedaan aan het werven van nieuwe leden. Naast het aantal doopsgezinde leden, kregen we 
vanuit andere (kerkelijke) hoeken, er veel leden bij.

Het aantal vrijwilligers verhoogde ook het aantal leden en daarmee de bijdragen, wat voor een pen-ningmeester 
heuglijke tijden betekenen.

Omdat hij was begaan met het lot van de vrijwilligers, die soms om wat voor reden ook, snel naar Nederland terug 
zouden moeten kunnen komen. Hij heeft een fonds opgericht voor deze calamiteiten. Henk, die als bouwkundige 
had gewerkt bij Rijkswaterstaat, verruilde zijn functie voor een bij Stichting Oecumenische Hulp in Utrecht. De 
ervaring die hij daar heeft opgedaan, heeft hij ingebracht bij Eirene-Nederland: Oog hebben voor hen die werden 
uitgezonden. Hij had zorg voor hen. Die zorg heeft hij overgedragen aan ons, door er te zijn en in te staan voor hen 
die elders werken voor vrede en gerechtigheid: voor EIRENE.

De dienst ter gedachtenis aan hem werd gehouden in de doopsgezinde kerk in Utrecht. Het was een waardig 
afscheid, met woorden en veel muziek.

Harry Schram.
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Een nieuw jaar, een nieuw begin?

Ik hoop dat u deze eerste Nieuwsbrief in de nadagen 
van de pandemie krijgt. Dat er uitzicht is op een 
afronding ervan. Toch gaan wij, ondanks die hindernis, 
door met ons vredeswerk, omdat daar waar geen vrede 
is, werk aan de winkel blijft. Ik zou het anders willen 
formuleren: vredeswerk kent geen pauze. 
En als er vrede is bereikt, dan is er altijd nog sprake van 
nascholing.

Die nascholing doen wij nu in Bosnië: leren denken en 
handelen in geweldloze communicatie.
Dat is een langdurig proces, omdat we zijn begonnen 
met de jongsten, die de oorlog zelf niet hebben 
meegemaakt.  

Vredeswerk begint aan de basis en dat zijn voor ons de 
kinderen en hun leraren.
En als dat werk zorgvuldig wordt gedaan, dan gaat het 
vredesballetje rollen.

Anderen die de oorlog wel hebben meegemaakt, 
worden nieuwsgierig. Ouders vragen zich af, wat doen 
zij met onze kinderen? Zij komen met vragen en komen 
tot de ontdekking dat ook zij willen leren. Dat kan altijd! 
Veel vrouwen, vaak moeders, ontdekken de trainingen en 
beginnen zich te verdiepen in geweldloze communicatie. 
Vaak ligt daar een andere basis, de mensen krijgen het 
als het ware met de paplepel ingegoten

Zo gaat het niet alleen daar, maar ook hier. Ik denk 
daarbij aan de werkgroep ‘Inclusieve Veiligheid’. 
De gehouden workshops hebben niet de waaier 
opgeleverd waar we aan hadden gedacht. 
Vandaar dat we willen leren van het Duitse initiatief  
‘Sicherheit neu denken’. 
Nieuwe workshops en meer publiciteit: daar is onze 
ondersteuning in 2021 op gericht. 
De verkorte vertaling van het Duitse document, 
‘Veiligheid, hoe dan?’ wordt op de website geplaatst. 
U ziet, wij zijn weer vol enthousiasme begonnen aan het 
nieuwe jaar 2021. Met een nieuw bestuurslid erbij.
Maar met haar alleen zijn we er nog niet. We zijn 
nog steeds op zoek naar een paar nieuwe – jonge - 
bestuursleden, pas dan kunnen er een paar stokjes 
worden overgedragen.

Ik hoop dat u meezoekt naar jonge mensen in uw eigen 
omgeving. Dat zou fantastische zijn.
Ik hoor graag van u.

Het bestuur van Eirene-NL wenst u een heel goed, maar 
vooral gezond 2021 toe.

Harry Schram, voorzitter.
 

VAN DE 
VOORZITTER
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Bijgaand de bijdrage van Eirene voor het Nationale actieprogramma van resolutie 1325 opgesteld onder 
redactie van Ted Strop-von Meijenfeldt

NAP 1325 SIGNATORY Pledge for 2020 and onward

1. Eirene recognizes the importance of the full implementation of UN Security Council Reolution  
 1325 (2009) and all related UNSC Resolutions and CEDAW General Recomendation 30 on 
 Women, Peace and Security (herafter referred to as the WPS agenda).

2. In order to consistently and fully implement the WPS agenda, Eirene endorses the extension of the 
 Dutch National Action Plan on Women, Peace & Security 2016-2019 (NAP 1325 iii, UNTIL 
 December 31st 2020.

3. During 2020 Eirene will, in cooperation with other NAP 1325 SIGNATORIES, contribute to the 
 development of the Dutch ANP 1325 IV, including the further implementation of the WPS-agenda 
 in its own organization, policy and programs.

4. End 2020 Eirene will have contributed to the 

following objective of the Dutch NAP 1325-III: 

• Decrease of harmful underlying gender norms, which are obstacles to sustainable peace,

• Enhance protection of women and girls in post-conflict situations against violence and violations of 
 their rights within its programs,

• Or any other objective which can be considered part of the WPS agenda.

NAP 1325
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Als ik op een schooldag wakker word, stap ik met 
moeite mijn bed uit en plof ik neer op de stoel voor 
mijn bureau. De laptop gaat open, Google Meet wordt 
opgestart en mijn eerste les begint. Half slapend zit 
ik voor de camera te luisteren naar een wiskundige 
berekening. Nadat de les is afgelopen begin ik mijn 
moeizame tocht naar beneden en eet ik iets kleins, zeg 
ik hoi tegen iedereen die er dan is en ga ik weer naar 
boven. Dan is het alweer tijd voor de volgende les. Dat 
is een kijkje in een “normale” schooldag.
Achter de laptop een schooldag doorbrengen die tot 
16:00 kan duren is niet niks. Docenten die de lestijd 
overschrijden, grote opdrachten, het suffe staren naar 
een scherm; het hoort er allemaal bij.

Soms voelt deze lockdown aan als één grote 
koortsdroom. Op andere dagen ben ik blij dat ik niet 
naar school hoef te fietsen. Maar ik merk dat ik toch 
graag naar school zou willen. Dat is natuurlijk niet 
stereotypisch voor een puber; wie heeft er nou zin in 
school? 
De grootste reden waarom school zo belangrijk is voor 
ons is natuurlijk het sociale gedeelte. Je ziet je vrienden 
weer, hebt contact met de docenten en communiceert. 
Maar ook les krijgen op school is honderd keer fijner 
dan deze thuis achter de laptop te moeten volgen. 

De beperking van vrijheid in deze lockdown ligt zwaar 
op ons allemaal. Iedereen moet ermee om leren gaan. 
Voor mij zijn de consequenties die plaatsvinden niet 
persé levensveranderend (op het sluiten van de scholen 
na). Ik kan nog best veel doen, en kan nog gewoon 
vrienden zien. Maar mijn training is afgelast, ik kan 
niet tot 21:30 gezellig bij een vriend op bezoek zijn 
of naar een boekwinkel in Zutphen gaan. Deze kleine 
inperkingen van vrijheid liggen misschien niet zwaar als 
individu, maar samengevoegd hebben ze meer impact 
dan je zou denken. Voor mij ligt het gevoel van vrijheid 
ook bij vrij zijn in de dingen die ik doe, waar ik heen wil 
gaan of wat ik wil meemaken. Dat stukje valt nu weg.

Gelukkig zijn er ook positieve dingen aan deze 
lockdown. Er zijn zeker docenten die proberen 
hun leerlingen te motiveren door middel van leuke 
opdrachten en een actieve les. Dat soort dingen maken 
mijn dag weer beter, en geven me energie om weer 
door te gaan. De leuke momenten die je meemaakt 
koester je meer, en geef je meer waarde. Een gezellig 
bordspel aan tafel kan echt waardevol zijn, en een 
wandeling met mijn vader maakt me weer een stuk 
wakkerder. Het is belangrijk om te onthouden dat er 
niet alleen vervelende dingen aan deze situatie zijn, 
maar ook hele mooie en fijne. Je leert veel creatiever 
na te denken over oplossingen voor een situatie, en 
helpt elkaar allemaal. Ik denk dat het soms goed is je te 
realiseren dat er altijd mensen voor je zijn, al wordt je 
vrijheid ingeperkt. 

Ik heb ontdekt dat het allerbelangrijkste is om goed 
voor jezelf te zorgen. Dit is er dan ook ingestampt door 
mijn vader en moeder. Start de dag met een kop thee, 
een boek of een wandeling. Eet iets wat je energie geeft, 
en begin dan aan de dag. Zo valt de rest wat lichter en 
is het beter vol te houden. Ik ben hier nog niet heel 
goed in, maar alles gaat beetje bij beetje. En de kleine 
vrijheden moet je toch koesteren?

ANNA
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In augustus verhuisde ik van Nederland naar Seoul, 
Zuid-Korea vanwege de verhuizing van mijn partner. 
Tot nu toe was het een interessante ervaring. Toen 
we aankwamen, waren we twee weken in quarantaine, 
maar sindsdien is het leven ondanks de pandemie 
relatief normaal. Mensen vertellen me dat de straten 
van Seoul, normaal gesproken een bruisende metropool 
met bijna 12 miljoen mensen, buitengewoon stil zijn 
geweest. Hoewel ik erken dat het stiller is en de 
straten leger, heb ik de mogelijkheid om uit te gaan en 
vrienden te ontmoeten zeer gewaardeerd. Ik ben me 
er terdege van bewust dat de beperkingen op andere 
plaatsen in de wereld veel sterker zijn. Hier kunnen we 
mensen ontmoeten in bars of restaurants, hoewel we 
momenteel beperkt zijn tot vergaderingen van maximaal 
4 personen en alles sluit om 21.00 of 22.00 uur.

In het herfst ben ik begonnen met intensieve 
taalcursussen Koreaans. De taal is echt anders dan alles 
wat ik ooit heb geleerd en zeker een uitdaging, maar het 
is in ieder geval een leuke uitdaging. In tegenstelling tot 
Nederland spreken de meeste mensen in Seoul geen 
Engels, dus in het begin waren eenvoudige taken zoals 
boodschappen doen best moeilijk, maar langzaamaan 
leer ik hoe de dingen hier werken en pas ik me aan het 
leven aan.

JENNIFER PAMPOLINA IN 
ZUID-KOREA

Het is ook heel anders geweest om in zo’n grote stad 
te wonen. Het kost me bijna 40 minuten om bij mijn 
taleninstituut te komen en ik kan 3 uur reizen met 
een stadsbus en zelfs Seoul niet verlaten. Gelukkig is 
Seoul prachtig gelegen, omringd door 4 verschillende 
bergen, met nog enkele honderden door het hele land. 
Een favoriete tijd van Zuid-Koreanen is wandelen, wat 
ik nu regelmatig doe. In de winter zijn er verschillende 
skigebieden om uit te kiezen, sommige slechts 1 uur 
rijden met de trein, dus ik heb sinds mijn aankomst ook 
leren snowboarden.

Met betrekking tot werk ben ik ook op zoek 
geweest naar vacatures of vrijwilligerswerk in 
de omgeving. Tot dusver heb ik veel organisaties 
ontmoet die zich bezighouden met Noord-Koreaanse 
mensenrechtenkwesties en de integratie van Noord-
Koreaanse vluchtelingen die hier in Zuid-Korea wonen. 
In maart begin ik met vrijwilligerswerk voor een ngo die 
werkt aan vrijheid van informatie, door verschillende 
soorten media te produceren en te verzenden, zoals 
tv-shows, het nieuws, muziek en films naar de Noord-
Koreaanse bevolking. Ik hoop te kunnen bijdragen wat 
ik kan.
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Mijn naam is Randi Röspel en ik breng dit jaar mijn 
vredesdienst door bij de Organisation Bouillon de 
Cultures dat zowel een jongeren- als een cultuur-
centrum is, maar dat ook een sociaal restaurant heeft in 
Brussel-Schaerbeek. 

Hieronder wil ik jullie uitnodigen voor een kleine 
smaaktest van mijn vredesdienst: bon appétit!

Wat behoort tot een gewone portie Bouillon? 
Allereerst gebruikt men natuurlijk een soepkom, wat 
in mijn geval de plaats Schaerbeek is, een van de meest 
multiculturele plaatsen in Europa. Ingrediënten? Mijn 
lijst is zeer lang: te beginnen bij al die mensen met 
hun verschillende culturele achtergronden en talen. 
Zij spreken over hun persoonlijke leven, wat leidt 
onvergetelijke ontmoetingen. 

Bouillon de Cultures is een trefpunt voor alle mensen 
uit dit gedeelte van Brussel. Het heeft projecten als doel: 
kansgelijkheid, sociale integratie en het terugdringen van 
discriminatie. 

Het sociale restaurant is niet alleen een trefpunt voor 
de bewoners van deze wijk, maar ook voor mensen in 
precaire situaties. Om hen de mogelijkheid te bieden om 
te werken. Die ontmoetingen doen mij goed omdat het 
zo afwisselend is.

Het maakt niet uit of ik nu groente snijd, of kook, afruim 
of bedien: samen met het internationaal samengestelde 
‘équipe’ is elke dag bewogen en interessant, door die 
verschillende kijk op de wereld.

Niet alleen in het restaurant wordt de Bouillon de 
Cultures geserveerd, maar ook in het jeugd- en 
cultuurcentrum. Daar wordt aan studerenden en 
kinderen schoolbegeleiding en activiteiten op het gebied 
van de kunst en sport aangeboden. 

Over het algemeen ondersteunt Bouillon de Cultures 
sociaal zwakke mensen.  Zij wil hen stimuleren om aan 
de maatschappij deel te nemen, mee te werken aan 
bevorderen van sociale gerechtigheid en aan vreedzaam 
samenleven in de maatschappij, waarvan hier door 
het multiculturele de onrechtvaardigheden zo sterk 
zichtbaar zijn.

Ook toen het begin van mijn dienst wegens corona 
erg ‘hobbelig’ was en mijn huidige dagindeling vanwege 
besmettingsgevaar in heel België moeilijk goed uit te 
voeren is, geniet ik zeer van Bouillon de Cultures en kijk 
uit naar wat er nog gaat komen.

Bisous de Bruxelles en het goede gewenst,
Randi

BONJOUR À TOUT LE MONDE
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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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