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Hoe gaat het met het SOOB-project?
In de eerste periode heeft de groep zijn
draai kunnen vinden en werd de bezetting
van het SOOBhuis gecompleteerd met nog
een jonge moeder en haar zoontje. Het
waren verwarrende tijden voor hen en ze
moesten vooral bijkomen van hun reis, het
haastige afscheid thuis en een gevoel van
veiligheid ontwikkelen. Ze waren 10 dagen
onderweg geweest. Ondertussen werkten
wij met het Soob-team aan de organisatie
van het dagelijks leven. De 2 prioriteiten
waren het dagelijks leven op gang brengen
en het registreren van de mensen, zodat
zij legaal in het land verblijven. Dat was de
opdracht van die eerste week en nadat dat
geregeld was zijn we aan de slag gegaan met
het in elkaar zetten van een school. Hiervoor
hebben we een grote kamer in het huis
beschikbaar. Terwijl de overheid bezig was
met het vaststellen van beleid en doelen
van het onderwijs stampten we een school
uit de grond. Het drieluik: Taal, beweging en
creativiteit was de basis.Voor de taal konden
we beschikken over 3 gepensioneerde
docenten, beweging was wandelen en fietsen
in onze prachtige omgeving en creativiteit
varieerde van tekenen en ukelele les tot
mozaïek- workshop. Er werd afgetrapt
met een schildermiddag. Hier werd al snel
duidelijk wat er allemaal te verwerken viel.
Het werd van zich afgeschilderd. Deze
schoolse setting is volgehouden tot begin
juli, 5 dagen in de week in de ochtend
structuur en zinvol bezig zijn. En langzaam

maar zeker stroomde de een na de ander
uit. De kinderen naar de internationale
schakelklas, de volwassenen aan het werk,
de oudere kinderen naar het ROC. In de
zomer gaan de taallessen gewoon door op
dinsdag en donderdag, er wordt een beetje
vakantie gevierd met zomeruitjes en voor
de rest heeft men zijn (vakantie)baan en
hopelijk mooi weer om eens lekker te gaan
zwemmen in het meertje hier in de buurt.
Ik ben erg trots wat we voor elkaar hebben
gekregen, de bewoners zijn 3 maanden bij
ons en ze hebben een aardig stukkie taal
geleerd, zijn vrijwel allemaal aan het werk
of op school, doen aan sport en zijn een
normale verschijning geworden in het dorp.
Zo doe je dat integreren. Ze voelen zich
welkom en veilig en kunnen volhouden
met die verschrikkelijke nachtmerrie op de
achtergrond. Applaus voor jezelf, applaus
voor elkaar. Samen met al die andere
vrijwilligers, die dichterbij of verder weg
hun bijdrage leveren en niet te vergeten
de donateurs, die het allemaal mogelijk
maken. Een groots dorp met goeie mensen
en natuurlijk op de achtergrond ook
geweldig gesteund door Eirene NL, waarbij
de onmisbare combinatie van het flexibele
bestuur, dat geen ogenblik aarzelde toen
ik voorstelde dit project onder te brengen
in de portefeuille van de Vereniging en de
reacties van U, de leden en donateurs.
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Uit het projectplan kopieer ik de belangrijkste
passage: Zaterdag 4 maart heb ik contact met de
burgemeester, Alex van Hedel. Hij ondersteunt
het initiatief en zal daar waar nuttig en nodig
zijn ambtelijke staf ter beschikking stellen voor
ondersteuning. We gaan het eerst echter snel zelf
neerzetten, zorgen dat dat huis klaar staat en dat
de mensen een veilig bestaan kan worden geboden.
Subsidies, potjes van de overheid komt allemaal
later aan de orde, eerst gaan we doen en dan kijken
we wel verder.
Het ja maar …. laten we voorlopig zitten, er is
geen tijd en de nood is hoog. Als de bestaande
structuren binnen de overheid opgetuigd zijn,
stroomt men het gewone reguliere leven in. Dat
is het motto. Zoals in, wanneer was het ook
alweer, 1962 de eerste vrijwilligers naar Marokko
vertrokken om te helpen, zo doen we dat zo’n
zestig jaar later nog steeds.
En persoonlijk brengt het ons als vrijwilligers heel
veel. We zijn hard aan het werk, hebben geen tijd
voor kwaaltjes en ander leeftijdsgebonden leed.
We gaan door en verbazen ons over onze eigen
energie, niet alleen van die jonge gepensioneerden,
maar ook en vooral van de 80-plussers in de
vrijwilligersgroep. Wat een kracht, wat een energie
komt er los als er zoiets gebeurt.

Maar het mooiste cadeau realiseerde ik me, toen
ik doodmoe een paar dagen naar Limburg ging
om daar wat uit te rusten. Ik voelde de zorg voor
en de genegenheid met deze vluchtelingen. De
ongelooflijke verbondenheid met deze mensen.
Dat had ik ook met de mensen in Fakovici, de
mensen in Tuzla en vaker op andere plekken in de
wereld. De ontmoeting met deze 12 mensen uit
een land waar ik de ligging nauwelijks van wist en
uit dorpen en steden waar ik nooit van gehoord
had.

PROJECT

Zou het dan toch zo zijn dat we allemaal met
elkaar verbonden zijn, dat er een onzichtbaar,
maar soms zo voelbaar netwerk van liefde,
genegenheid, vertrouwen en verbondenheid is, dat
ons drijft en zich openbaart bij ontmoeting?

VAN DE
VOORZITTER
Ik wil u de volgende gedachte meegeven over de
begrippen goed en kwaad.
Vanuit mijn denken, dat ik polair noem, is de mens vrij
om te kiezen tussen goed en kwaad en laat mij leiden
door een joodse uitleg:

Als je die vrijheid hebt, dan kun je niet om je
verantwoordelijkheid heen: wat heeft je er gebracht tot
die keuze? In mijn polaire denken is de grens daar waar
de tweeheid in stand wordt gehouden. Zo kan het goede
het kwade dus niet overwinnen, en omgekeerd kan dat
ook niet, want dan wordt de tweeheid, de polariteit
opgeheven.Vandaar dat ik goed of kwaad niet positief en
negatief noem. In mijn denken zijn ze neutrale begrippen.
Waarom? Omdat het soms heel goed is dat je kwaad
bent, kiest voor kwaadheid en dat ook duidelijk laat
merken. Je mag je uiten door te schelden, door te slaan,
en ga zo maar door, alleen je moet niet in de kwaadheid
blijven, want dan weet je niet meer wat je doet en ben
je niet geloofwaardig.Vanuit kwaadheid kun je geen
goede beslissing nemen, je laat je dan leiden door je
emoties en niet door de ander. Dan ontken je de ander
door haar/ hem monddood te maken, zoals gebeurt
in vergaderingen, of door iemand niet aan te kijken, of
door iemand te beoordelen, wat meestal neerkomt op
veroordelen.
Dat doe je wel als je iemand een complimentje geeft, en
zegt dat hij/zij iets goed heeft gedaan, ook als was hij/
zij kwaad op iemand anders! Want het gaat altijd om de
polariteit, om de tweeheid overeind te houden.
En dan al dat kwaad in de wereld. Als je een vijand
denkt te hebben dan zeg je wat je op je hart hebt
in zijn gezicht. Maar je gaat niet onschuldige mensen
moedwillig de dood in jagen, vanwege jouw ‘gelijk’. Zo
handelen Nederlandse politici, maar ook buitenlandse
politici. Ik wil niet spreken van leiders, want dat zijn zij
niet. Je vraagt je af, is er geen ethiek meer bij de politici
van deze wereld, die wel oud zijn, maar blijkbaar niet
wijs genoeg om in te zien dat je geen mensen mag (op)
offeren. Een offer maakt de polariteit, die de basis is van
ons mens-zijn, moedwillig kapot. En daartoe heeft de
mens niet het recht.
De basis waarvan uit Eirene werkt is die van
geweldloosheid, omdat mensen nooit tot object mogen
worden gemaakt.
Harry Schram.
Namens het bestuur,
Harry Schram, voorzitter.
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In het scheppingsverhaal staat er na de schepping van de
mens niet het woordje ‘goed’,
terwijl dat wel na andere onderdelen van de schepping
stond. Wat betekent dat nu? Voor de mens geldt dat hij
zijn ‘goed zijn’ in eigen hand heeft. De mens kan kiezen.
Elk mens is begiftigd met een vrije wil. Indien hij zich op
de goede weg wil begeven en een rechtvaardige wil zijn,
dan heeft hij daartoe de vrijheid. En indien hij zich op de
kwade weg wil begeven en een booswicht wil zijn, dan
heeft hij ook daartoe de vrijheid….. De Schepper heeft
de mens niet voorbeschikt om goed of kwaad te zijn.
(N. Leibowitz, Nieuwe onderzoekingen in Genesis, in Lev
cahier 7.)

HET LICHTJE ONDER DE BERK
In deze onzekere tijden is er altijd wel iemand aan wie we ons kunnen vastklampen.
Anna heeft hierover ooit een mooi gedicht geschreven voor een ziek familielid.

Op een dag kwam er een lichtje aanvliegen
Hij landde zachtjes op het mos
Zijn kern doofde zacht, en ik zal niet liegen
In zijn hoofd was het een chaos
Hij wist niet meer hoe zijn licht harder moest schijnen
Hij was het gewoon even kwijt
Het liefst wou hij even verdwijnen
Hij was verdronken in onzekerheid
Maar gelukkig
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was hij niet alleen
Over de heuvel kwam een tweede lichtje
Ze straalde fel en sterk
Ze kwam naar hem toe met een berichtje
En ging naast hem zitten onder de berk
‘Ik kom je helpen, wees niet bang
Nu zijn we met zijn twee
We vinden een oplossing, dat duurt even maar niet te
lang
En ik heb al een idee’
Ze pakte zijn hand vast en
gaf hem wat van haar licht
In het begin, nog bescheiden
was het steeds duidelijker te zien
straalden ze beiden.

GESLAAGD!

Éen van de workshops die we hebben gevolgd op
Symposium, heette “labyrintloop”.
Samen met mijn klas begaf ik me naar een grasveld aan
de achterkant van ons kampterrein. Liggend tussen
het gras lag een labyrint van ruw touw, dat we allemaal
sceptisch aanschouwden. Niemand van ons had zoiets
eerder gezien, en de constructie leek ook geen puzzel
te zijn. Er was maar één ingang, en zodoende ook één
uitgang.

Nadat we allemaal onze eerste “labyrintloop” hadden
afgerond, gingen we als vanzelf weer in een cirkel staan.
Het bleef stil.
De begeleiders namen ook even een moment van stilte,
en spraken ons daarna weer toe.
“We gaan zo meteen voor de tweede keer de
labyrintloop doen. Als jullie de heenweg lopen, denken
jullie aan het verleden. In het midden blijf je weer zolang
je dat wilt. Als je uit het labyrint loopt, denk je aan je
toekomst, en wat je daarbij voor je ziet.”
Deze opdracht viel verschillend. Dit soort processen
worden vaker als “spiritueel” ervaren, en niet iedereen
lukte het evengoed om zich hierin in te leven. Toch
begon iedereen aan de tocht door het labyrint zonder
te klagen of opmerkingen te maken.
Elke stap die ik op de heenweg zette, was in de
voetafdruk van de klasgenoot voor mij. Ik volgde als het
ware haar voetsporen, of dat nou comfortabel was voor
mij of niet. Soms wankelde ik door een onverwachte
stap, maar ik bleef haar getrouw volgen.
In het midden aangekomen nam ik een moment voor
mezelf. Na een edelsteentje gepakt te hebben, die voor
ons klaarlagen, liep ik op eigen tempo het labyrint weer
uit.

De workshopbegeleiders vroegen ons om in een cirkel
rondom het labyrint te gaan staan. Zodra we er klaar
voor waren, mochten we het labyrint in lopen. Er werd
ons nadrukkelijk verteld alles op ons eigen tempo te
doen.

Mijn stappen waren authentiek en bewust. Ik koos
waar ik liep. Ik volgde niet meer. Geen gekopieerde
handelingen, geen stappen die ik eigenlijk niet wilde
zetten.Voor het eerst sinds een lange tijd deed ik wat
voor mij goed was, en niet wat anderen van mij vroegen.
Het voelde als een enorme opluchting. Dit was wat ik
volgend jaar wilde.

“Loop naar het midden, blijf zo lang staan als je wilt, en
loop dan weer uit het labyrint.”
Vertwijfeld liepen we één voor één door de opening van
touwen naar binnen. Het enige wat je kon horen, waren
onze voetstappen in het hal natte gras, gecombineerd
met het geluid van broekspijpen die langs elkaar heen
schuren.

Op het symposium gooide ik samen met mijn beste
vriendin een papiertje in het vuur. Op het blaadje
stond één woord, wat we achter ons wilden laten. Het
papiertje belandde tussen de vlammen, en het woord
“volgzaamheid” werd langzaam verslonden door de
vlammen.
Niet te snel, niet te langzaam. Precies op mijn tempo.
Hartelijke groet
Anna Savic
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Na hard werken heb ook ik mijn VWO diploma binnen:
mijn mentor gaf me het verlossende telefoontje. Nu ik
dit papiertje in bezit heb, kan ik officieel beginnen aan
de volgende stap! Voor mij is dat studeren: Nederlandse
Taal & Cultuur, aan de Radboud Universiteit in
Nijmegen. Ik heb hier enorm veel zin in, maar er is wel
iets dat me dwarszit.
Het is tijd om mijn middelbare school achter te laten,
en dat valt me zwaar. Het idee om mijn vrienden
niet elke dag meer te zien is gek, en ook mijn plekje
op school ben ik kwijt. Deze overgang is niet zo
gemakkelijk als ik dacht, maar soms zijn er kleine dingen
die het wat makkelijker maken.
De dag voor mijn examenuitslag was ik op kamp met
mijn gehele jaarlaag: dit noemden we Symposium. Hier
hebben we gereflecteerd op onze Vrijeschool-loopbaan,
en hebben we het ook gehad over de toekomst.

DORPJE ERGENS IN DE HEUVELS

IS ER EEN TOEKOMST VOOR
DE WEST BALKAN IN DE EU?
Er zijn diverse non-papers verschenen in de laatste
jaren die suggereerden dat landen van de West Balkan
een datum van toetreding zouden krijgen voor de EU.
Vervolgens werden deze non-papers weer ontkend
door anderen. De weg voor de West Balkan naar de
EU is er een vol met hindernissen. De EU is een beetje
uitbreidings moe geworden, leest men vaak de laatste
jaren. Frankrijk wil graag eerst de interne zaken op
orde stellen, buurlanden van de West Balken die al in
de EU zitten komen met voorwaarden en zo zit men
in een vicieuze cirkel. Nu de oorlog in Oekraïne de
EU ertoe heeft gebracht om dit land de kandidaatschap
van de EU te verlenen lijkt er meer schot in de zaak te
komen. Of toch niet?
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Het laatste nieuws komt vanuit Frankrijk waar
president Macron heeft aangegeven een soort nieuwe
politieke gemeenschap te willen vormen met oa de
landen van de West Balkan en Oekraïne. Men noemt

het ook wel een soort troostprijs ipv het volledige
lidmaatschap Dit idee van Macron komt voort uit de
scepsis die Frankrijk heeft over de uitbreiding van de EU.
Duitsland met president Scholz dringt zelf aan op een
volledig lidmaatschap van de EU en de NAVO. Beiden
benadrukken ze het belang van samenwerking met deze
landen van de Westelijke Balkan. Scholz denkt hierbij
ook aan de groeiende invloed van China in Oost Europa.
De Franse president bevestigde dat hij tijdens het EUvoorzitterschap een top over de Westelijke Balkan wil
organiseren. En Scholz kondigde aan dat hij het “Berlijnproces” in de toekomst nog steeds wil forceren met als
doel een gemeenschappelijke economische ruimte in de
regio te vestigen - een proces dat is gestart door zijn
voorganger, Angela Merkel.
Maar voorlopig blijft het bij ideeën en zitten de landen in
de wachtkamer. Sommige al meer dan 15 jaar.

VERSLAG EIRENE ALV EN
BELEIDSMIDDAG 2022
Op een zonnige dag op 14 mei in een klein kerkje in Baarn kwamen we na 2 jaar op afstand werken eindelijk weer
fysiek samen voor de algemene leden vergadering en een beleidsmiddag. Als bestuur keken we hier al een tijd naar
uit omdat dit hét moment zou zijn om de richting die we vanuit het bestuur aan het uitstippelen waren met een
bredere groep leden te bespreken. De belangrijkste thema’s op de agenda waren:
1)
Hoe kunnen we meer focus aanbrengen aan het werk van Eirene om zo de impact te vergroten?
2)
Hoe kunnen we aansluiting vinden bij de jongere generaties en een nieuwe groep jonge vrijwilligers
aantrekken?
De voorzet voor de discussie die middag werd al gegeven tijdens de ALV waar de leden aangaven dat verjonging
van de organisatie noodzakelijk is om de verbinding met de huidige tijd te behouden en relevant te blijven. Het
gevoel dat er heerste was dat juist in deze tijden waar oorlog erg dichtbij komt en crises zich opstapelen, er
interesse moet zijn onder jongeren om zich in te zetten voor vrede. Het blijkt echt moeilijk om de juiste toon en
netwerken te vinden om aansluiting te vinden bij deze groep.
Hier spraken we in de middag over door, onder leiding van Peter Zijlstra, expert in marketing, communicatie en
strategieontwikkeling. We begonnen de middag met een korte presentatie van de nieuwe richting die het bestuur
graag met Eirene zou willen inslaan. Door meer focus in te brengen aan de thema’s en de geografische regio waar
Eirene zich inzet geloven we dat we de impact van ons werk kunnen vergroten en we makkelijker naar buiten
kunnen communiceren over wat Eirene precies bijdraagt. Hiermee hopen we ook beter aansluiting vinden bij
nieuwe groepen. Het voorstel is om ons te blijven richten op het bevorderen van dialoog tussen verschillende
groepen in de Westelijke Balkan door middel van het ondersteunen van het geweldloze communicatie netwerk
en andere lokale initiatieven. We stellen deze focus voor omdat we aan de ene kant al een netwerk en ervaring
hebben in deze regio waar we op kunnen bouwen, en aan de andere kant zien hoe de oorlog in de jaren 90
spanning en conflict blijft voeden, wat de relevantie onderstreept.
Tijdens de discussie werd er positief gereageerd op deze richting. Wel werd er benadrukt dat ze graag willen dat
Eirene ook open blijft voor andere initiatieven wanneer relevant, zoals nu met de oorlog in Oekraïne. Er moet
ruimte blijven voor initiatieven zoals Soob, waar Paul zich momenteel zo hard voor maakt. Het belangrijkste
vraagstuk van de middag bleef hoe we een nieuwe groep mensen kunnen aanspreken.
Aan het einde van de middag hebben we de volgende vervolgstappen geïdentificeerd:
1.
We gaan de verscherping van Eirene’s werkveld in de Westelijke Balkan verder door ontwikkelen. Om dit
te doen gaan we in kaart te brengen wat de behoeftes en potentiele nieuwe partners zijn door in gesprek te gaan
met onze partners daar, en aansluiting te zoeken bij opleidingen en afstudeerprojecten in Nederland die onderzoek
doen rondom geweldloze communicatie en het bevorderen van dialoog in de Westelijke-Balkan.
2.
Om aansluiting te zoeken bij nieuwe groepen gaan we onderzoeken hoe Eirene actiever kan worden
op sociale media en de website updaten. Hierbij zullen we ook kijken hoe we het verhaal van Eirene kunnen
aanscherpen om een nieuw publiek te bereiken, eventueel met audiovisuele middelen zoals een korte video.
3.
Tot slot zullen we de situatie in Oekraïne nauw blijven volgen en proactief blijven kijken of er bepaalde
vredesgroepen of initiatieven zijn waar we eventueel mee kunnen samenwerken op dit vlak.
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Al met al een vruchtbare middag met mooie uitkomsten waarmee we de komende tijd mee aan slag kunnen.Veel
dank nog voor de begeleiding van Peter! Mocht je meer willen weten, of willen meehelpen met één van deze
vervolg stappen, laat het ons vooral weten. Je kan een mail sturen naar aicha.chaghouani95@gmail.com.

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

Colofon
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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