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Humanity in Action Nederland (HIA Nederland) blikt

Samen met ons team, het bestuur, de Senior Fel-

met trots terug op 2017. Met onze educatieve pro-

lows, onze partners en andere betrokkenen, zullen

gramma’s en publieksevenementen vergroten wij

wij blijven doen waar HIA Nederland zo goed in is;

maatschappelijke betrokkenheid onder jongeren,

samen met jonge talenten een inclusieve, pluriforme

studenten, young professionals, vluchtelingen en

en open samenleving tot de nieuwe realiteit maken.

statushouders. Samen komen wij in actie voor een

Wíj informeren, verbinden en inspireren, zodat zíj

inclusieve samenleving. En dat is hard nodig. Juist

het verschil kunnen maken.

nu.
Met een goede dosis creativiteit, lef en innovatie
Een inclusieve samenleving is inclusief voor iedereen,

kunnen wij onze slagkracht optimaliseren. Deze stap

niet slechts ‘the happy few’. Een open kritische blik

maken wij natuurlijk niet alleen. Ik hoop u binnenkort

en constructief dialoog is noodzakelijk voor verbin-

te ontmoeten.

ding. Juist ook als het ongemakkelijk wordt, juist ook
met diegenen die anders denken. En juist nu, in tijden van scherp toenemende polarisatie. HIA is ruim
20 jaar geleden opgezet om precies op dit punt het
verschil te maken; om een nieuwe generatie sociale,
culturele en maatschappelijke leiders op te leiden,

Laura Lasance

die zich hard maakt voor inclusiviteit, mensenrech-

Directeur

ten, de rechtsstaat en democratie.
In maart 2018 trad ik aan als directeur van HIA Nederland. Het is een eer om een kritische massa aan
te jagen die ervoor zorgt dat onze samenleving er
is voor iedereen - ongeacht leeftijd, sociaaleconomische achtergrond, seksuele oriëntatie, gender, geloof, herkomst of opleidingsniveau. Het bevorderen
van leiderschap onder jongeren in al hun diversiteit
is hierbij cruciaal.
Ik zie er enorm naar uit op de prachtige successen
van mijn voorgangers voort te bouwen. Na jaren van
geweldige inzet nam Christel Groot afscheid van de
organisatie in 2017, die sinds 2008 werkzaam was als
programmadirecteur. Ook kondigde mijn voorganger Inger Schaap haar vertrek aan. HIA Nederland
bedankt beiden van harte voor hun uitzonderlijke
toewijding en voortdurende betrokkenheid bij ons
werk.
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1. Humanity in Action
HIA is opgericht om toekomstige leiders te informeren, verbinden, en inspireren in actie te komen
rond thema’s als inclusiviteit, mensenrechten, de
rechtsstaat en democratie. HIA doet dit zonder winstoogmerk. Wij bevorderen dialoog en onderling begrip. Wij leren onze Fellows dat iedereen het verschil
maakt in een inclusieve samenleving.
HIA Nederland is opgericht in 1999 en maakt sindsdien deel uit van het internationale HIA netwerk.
Dit netwerk heeft zich inmiddels uitgebreid tot zelfstandige zusterorganisaties in Bosnië-Herzegovina,
Denemarken, Duitsland en Polen. Overkoepelende
organisatie HIA Inc. is gevestigd in New York in de
Verenigde Staten. De kantoren in de verschillende
landen werken nauw met elkaar samen aan educatieve programma’s en netwerkbijeenkomsten voor Fellows en Senior Fellows. Daarnaast organiseert HIA in
deze landen ook publieksactiviteiten.
Wij zijn trots dat HIA in 20 jaar een actief wereldwijd

Dit levert een enorme rijkdom op aan opvattingen en
identiteiten die binnen ons netwerk worden gerepresenteerd.
Uitgangspunt van onze educatieve programma’s
is de relatie tussen verleden, heden en toekomst.
Aan de hand van onze collectieve geschiedenis
doorgronden wij hedendaagse maatschappelijke
uitdagingen. De overkoepelende thema’s inclusiviteit, mensenrechten, de rechtsstaat en democratie
staan centraal. HIA Nederland maakt jonge talenten
bewust van hun kracht zodat zij zien wat hun verantwoordelijkheden én mogelijkheden zijn en dat zij
deze ten volle zullen gebruiken; persoonlijk leiderschap!
In alle programma’s is de ontwikkeling van een kritische houding belangrijk. HIA stimuleert Fellows
door hen de gelegenheid te bieden in discussie te
gaan met vooraanstaande academici, activisten en
opiniemakers. Wij maken hen bewust van hun individuele verantwoordelijkheid zich te verzetten tegen
onrecht in onze maatschappij.

netwerk heeft opgebouwd van ruim 1.700 geëngageerde mensenrechtenvoorvechters. In Nederland
telt het netwerk ruim 200 alumni, Senior Fellows

3. Het Zomerprogramma

die elkaar blijven inspireren en informeren. Zij zijn de
ambassadeurs van HIA. Senior Fellows zijn onderne-

Jaarlijks organiseert HIA vijf Zomerprogramma’s in

mer, advocaat, kunstenaar, journalist, student, poli-

Europa en twee programma’s in de Verenigde Sta-

ticus en activist. Zij staan midden in de samenleving.

ten. Deze intensieve trans-Atlantische onderwijs-

Zij bepalen onze gezamenlijke toekomst.

programma’s vormen het begin van een jarenlange
betrokkenheid van de deelnemers bij de missie van
HIA.

2. De Programma’s:
Informeren, Verbinden en
Inspireren tot Actie
HIA Nederland organiseert intensieve educatieve
programma’s, professionele Fellowships, publieksevenementen en Senior Fellow activiteiten om maatschappelijke betrokkenheid en verbinding onder jongeren, studenten, young professionals, vluchtelingen
en statushouders te vergroten.
Wij geloven in de kracht van diversiteit. Wij betrekken jonge talenten uit zeer diverse sociaaleconomi-

De Europese programma’s vinden gelijktijdig plaats
in Duitsland, Polen, Bosnië-Herzegovina, Denemarken en Nederland in de maand juni. Het programma
sluit ieder jaar met een internationale conferentie
waar de Fellows en Senior Fellows uit de verschillende programma’s elkaar ontmoeten. In juli worden de
Amerikaanse programma’s georganiseerd in Atlanta
en Detroit.
Ieder jaar vernieuwen en verdiepen de programma’s
naar de maatschappelijke vraagstukken die op dat
moment spelen. Omdat in ieder land de uitdagingen
verschillen, is niet één programma gelijk.

sche, politieke, religieuze en culturele achtergronden.
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Het 2017 Zomerprogramma in
Amsterdam
Vanuit Nederland konden deelnemers in 2017 meedoen aan onze programma’s in Amsterdam, Sarajevo, Atlanta of Detroit. Voor het Nederlandse programma werden 24 geëngageerde jonge mensen
uit de Verenigde Staten, Nederland, Griekenland, en
Bosnië-Herzegovina geselecteerd. Tijdens het programma behandelden zij hedendaagse maatschappelijke vraagstukken. Wat betekenen mensenrechten
in onze samenleving? Zijn zij voor iedereen gelijk?
En wat is jouw eigen rol? Onderwerpen als macht,
populisme, intersectionaliteit, discriminatie en uitsluiting kwamen aan bod.
De Fellows namen deel aan een divers programma
van seminars, workshops en werkbezoeken. Tijdens
de eerste helft van het programma, de input fase,
ontmoetten de Fellows sleutelfiguren uit het werk-

‘There is no justice if racism
and oppression remain unseen. […] The way we remember impacts our empathy;
how do we get people with
privilege to see? If understood the full story of colonization and slave trade, would
this time period still be called,
“The Golden Age” by so many
citizens of The Netherlands?’
Jalyn, Fellow ’17

veld. Zij werden uitgedaagd te reflecteren op zeer
uiteenlopende visies en opvattingen over mensen-

De Fellows voerden uitvoerige gesprekken met el-

rechten, democratie en een inclusieve samenleving.

kaar over de manier waarop onze geschiedenis he-

Tijdens de tweede helft van het programma, de out-

dendaags racisme en de nationale identiteit heeft

put fase, werden de Fellows door professionals ge-

beïnvloed. Fellows analyseerden vragen als ‘Hoe ziet

coacht om zelf aan de slag te gaan.

een inclusieve samenleving eruit?’, ‘Wat is integratie?’, ‘Wat is de impact van privilege?’ en ‘Hoe gaan

Traditiegetrouw vormen de Holocaust en de Tweede

we om met macht en populisme en wat betekent dat

Wereldoorlog het historisch uitgangspunt van het

voor onze democratie en rechtsstaat?’

programma. De 2017 Fellows benaderden perspectieven van slachtoffers, daders, het verzet en omstanders. Fanny Heyman en Carolien Zimmermann
deelden hun indrukwekkende verhalen. Fanny, als
overlevende van de Holocaust, speelde samen met
Carolien, kleindochter van een Nazi en een verzetsheld, theatrale scènes waarin zij zich verplaatsen in
hun voorouders. Een aantal van de Fellows kreeg de
bijzondere kans om Frieda Menco te ontmoeten. In
intieme sfeer deelde zij haar geschiedenis en vertelde zij over Auschwitz.
De Fellows stonden uitgebreid stil bij de slavernijgeschiedenis van Nederland. Zij bezochten o.a. het
Tropenmuseum en bekeken de documentaire ‘Wit

‘There are moments when I
feel so inspired by the speakers; like today when Niels
Schuddeboom gave us a
glimpse into his live. It makes
me want to do good things
and change the world.’
Sophia, Fellow ’17

is ook een kleur’. Sunny Bergman en Elvin Rigters
schoven aan om dieper in te gaan op racisme en dis-

Senior Fellow Mitchell Esajas ontving de Fellows bij

criminatie in Nederland.

The Black Archives. De groep bezocht het Wereldhuis. Mounir Samuel, Tugba Öztemir en Cihan Tekeli
verzorgden interactieve workshops over identiteit.
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In Rotterdam maakten de Fellows kennis met o.a.

De creatieve eindpresentaties van de Fellows van 2017

de Heilige Boontjes. Halleh Ghorashi gaf een college over de veranderingen in ‘critical thinking’ en de
kracht van interpersoonlijk contact. Boris Dittrich,
voormalig bestuurslid van HIA Nederland, deelde
uitgebreid zijn werkervaringen.
Werken aan leiderschap betekent ook zelfontwikkeling. Er werd ruimschoots tijd ingebouwd voor teambuilding, reflectie, de ontwikkeling van vaardigheden
en begrip van groepsdynamiek. Belangrijk hierbij
waren ook de Fellow Talks. Alle Fellows verzorgden
een eigen programmaonderdeel over een zelfgekozen onderwerp. Door een individuele bijdrage aan
het programma toe te voegen leren de Fellows elkaar niet alleen beter kennen, zij inspireren en leren
ook van elkaar. Tijdens deze momenten passeerden
veel persoonlijke en inspirerende verhalen de revue.
Dit initiatief van HIA Nederland wordt in steeds meer

(filmmaker en antropoloog) en Ilana Cukier (Senior

Zomerprogramma’s in Europa en de Verenigde Sta-

Fellow en campagnestrateeg). Aan het eind van de

ten opgenomen als vast element.

week presenteerden de Fellows hun eindproducten,
zoals een documentaire, een theaterstuk, sociale

In het tweede deel van het programma werkten de

campagne en een journalistiek artikel.

Fellows in kleine groepen aan een project en gingen
zij creatief en praktisch aan de slag. De nadruk lag

Het Zomerprogramma van 2017 eindigde in Berlijn

op verwerken, reflecteren en oefenen met praktische

met een internationale conferentie. Hier ontmoet-

(leiderschap) vaardigheden. Zij kregen begeleiding

ten de Fellows de groepen van de programma’s uit

van professionals David Limaverde (kunst-educa-

Berlijn, Kopenhagen, Sarajevo en Warschau. Zoals ie-

tor, performer en kunst-activist), Kim van Haaster

der jaar waren er weer veel Senior Fellows aanwezig.
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De creatieve eindproducten
van 2017

Het 2017 Zomerprogramma in
Detroit
‘Tijdens het Detroit Fellowship werden we als groep
ondergedompeld in een multiculturele stad die zich-

Theater: David Limaverde liet
Fellows ervaren hoe theater
ingezet kan worden als ‘tool’
voor social change. Fellows
werkten aan een stuk aan de
hand van de ‘Theatre of the
oppressed’ methode.

zelf opnieuw probeert uit te vinden. In 2017 was het
50 jaar sinds de opstand van bewoners tegen politiegeweld en racistisch gemotiveerde economische
uitsluiting en onderdrukking. Dat was een rode lijn
door het programma. Wij kregen te zien wat voor
effect de-industrialisatie en automatisering op verschillende gemeenschappen kan hebben, waaronder de afbraak van het sociale stelsel. Wij zagen
hoe verschillende groepen nu hard vechten voor
een rechtvaardig en menswaardig bestaan. In Flint
en Dearborn leerden wij over de door overheidsbezuinigingen gecreëerde gezondheidscrisis en over
de geschiedenis en ontwikkeling van de Arabische

Documentaire:
Kim
van
Haaster presenteerde haar
documentaire ‘Play No Matter What’. Haar groep maakte een film in samenwerking
met het Wereldhuis.
Sociale Campagne: Ilana Cukier leerde de Fellows een
succesvolle campagne op te
zetten. Hier kwam een campagne uit voort voor het
kookboek van het ‘WE ARE
HERE’ collectief.

gemeenschap. Binnen de stad zelf leerden we over
de diversiteit binnen de Latino gemeenschap en hoe
men zich in de stad ontwikkelden.’

‘Dit programma heeft mijn
wereldbeeld vergroot. Een
ervaring die mij persoonlijk
en professioneel zal blijven
inspireren.’
Quinsy Gario

Quinsy Gario tijdens het Humanity in Action Fellowship in
Detroit
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4. Humanity in Action
Junior
Humanity in Action Junior is een educatief programma voor jongeren van 14 tot 18 jaar oud. Vertrouwend op de combinatie informeren, verbinden en
inspireren versterkt HIA Nederland de maatschappelijke betrokkenheid van de aankomende generatie toekomstbouwers. Dit zijn de Fellows van de
toekomst. Met dit winterprogramma brengt HIA
Nederland Junior Fellows in contact met vooraanstaande jonge leiders die sociaal, cultureel of politiek
actief zijn. Het programma is ontwikkeld om jonge-

programma. Zij maakten kennis met diverse maat-

ren met diverse achtergronden te motiveren hun we-

schappelijke vraagstukken. In dit programma geen

reldbeeld te vergroten. Dit is de basis voor een con-

professoren maar veel jonge rolmodellen, zodat de

structieve dialoog. Het programma staat open voor

Junior Fellows kunnen zien dat ervaring geen vereis-

leerlingen op het VMBO/HAVO en VWO. Vereiste

te is om een verschil te maken.

voor deelname is maatschappelijke betrokkenheid
en leergierigheid.

VN Jongerenvertegenwoordigers Sahar Afzal en Elian Yahye gaven een gastles over de Sustainable De-

‘Ik heb zoveel geleerd dat je
niet op school leert. Ik kies nu
andere onderwerpen uit voor
mijn werkstukken.’
Junior Fellow
Van 4 - 6 januari 2017 organiseerde HIA Nederland,
in samenwerking met IMC Weekendschool, met veel

velopment Goals (SDG’s). De Junior Fellows dachten
mee over oplossingen voor de 17 global challenges.
Martijn Otten van de Jonge Socialisten deelde zijn
ervaringen in de politiek. Een debat tussen verschillende jongerenpartijen volgde. Op de agenda stond
onder andere de vrijheid van meningsuiting, bijzonder onderwijs en uitgeprocedeerde asielzoekers. Senior Fellow Tugba Öztemir gaf een workshop geven
over microaggressions en burgerschap. De Junior
Fellows bezochten het Tropenmuseum en kregen
een rondleiding over de koloniale geschiedenis.

plezier de tweede editie van Humanity in Action Junior. Een zeer diverse groep van 21 middelbare scholieren vanuit heel Nederland kwam samen voor het

De Junior Fellows in actie met Humanity in Action
Nederland.
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‘Erg leerzaam, best logisch
(“opende mijn ogen”), handig
voor in het dagelijks leven.’
Junior Fellow
Indrukwekkend was het gesprek tussen de Junior
Fellows en vluchtelingen en statushouders. Wat gebeurt er als mensen op de vlucht in Nederland aankomen? Vanuit WE ARE HERE kregen onze Junioren
de kans een persoonlijk verhaal te horen van - en
vragen te stellen aan - iemand gevlucht uit Ethiopië.
Dit programma is mogelijk gemaakt door Stichting
Janivo. Een kort verslag werd al gepresenteerd in het
HIA Nederland jaarverslag van 2016.

5. Human Rights
Academy
In de afgelopen jaren is het aantal mensen dat is
gevlucht voor oorlog en dreiging gestegen tot het
hoogste aantal sinds de Tweede Wereldoorlog. Ook
in Nederland zoeken vluchtelingen naar veiligheid. In
de media wordt vaak een negatief beeld van vluchtelingen geschetst; van gelukzoekers tot potentiële
terroristen. HIA Nederland zet zich in om dit beeld
te veranderen en laat tegelijkertijd vluchtelingen en
statushouders kennismaken met mensenrechten en
democratie in de Nederlandse context.
In 2016 startte HIA Nederland in samenwerking met
Amnesty International de Human Rights Academy. Het aantal aanmeldingen oversteeg het aantal
beschikbare plekken en dus werd besloten in 2017
nog twee cursussen van elk zes bijeenkomsten aan
te bieden in het Engels en Arabisch. Dit educatieve
programma is voor en door vluchtelingen en statushouders ontwikkeld.
De kracht van het programma zit in de ontmoeting
en het delen van ervaringen en kennis. Omdat de docenten van de Human Rights Academy een
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Deelnemers van de Human Rights Academy tijdens het
afsluitend diner

Dit project werd gesteund door Amnesty International, Vluchtelingenwerk, Wijdoenmee.nu en de Fred
Foundation. Lees het HRA rapport 2016/2017.

persoonlijk vluchtverhaal hebben, weten zij als geen
ander wat er speelt. Veel van de deelnemers aan dit
project hebben daarnaast ook persoonlijk te maken (gehad) met schendingen van hun rechten. Ter
afsluiting van de bijeenkomsten werden diners georganiseerd met het netwerk van HIA Nederland.

6. Publieksevenementen
Martin Luther King Day

Verschillende deelnemers van de Human Rights Aca-

Op 15 januari 2017 organiseerde HIA Nederland in

demy hebben opgetreden als spreker in het Zomer-

samenwerking met De Balie de vijfde Martin Luther

programma.

King Day. Op deze dag stonden wij stil bij de vraag
hoe het in Nederland staat met de droom van Mar-

Als aanvulling op de cursus werd in samenwerking

tin Luther King. Bellita Carol trad op met een aantal

met Joope een themabijeenkomst georganiseerd

toepasselijke nummers. Sprekers Tofik Dibi, Malique

over LHBT+ rechten in Iran. Hans Verhoeven van Pri-

Mohamud en Clarice Gargard gingen in op de rele-

de Amsterdam sprak hier over het belang van vrij-

vantie van het werk van King in een gepolariseerde

heid.
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Ook vertelden Senior Fellows Marietje Schaake
(D66 Europarlementariër), Antoine Buyse (hoogleraar Mensenrechten, Universiteit Utrecht) en Mitchell
Esajas (mede-oprichter The Black Archives) over
hun ervaringen met HIA Nederland.

“Je bent heel veel dingen als
mens. Laat jezelf nooit terugbrengen tot een identiteit die
andere mensen jou opleggen.
Als we dat kunnen blijven
doen, bereiken we heel veel.”
Antoine Buyse
Clarice Gargard tijdens Martin Luther King Day

Nederlandse samenleving in aanloop tot de verkie-

Ter afsluiting vond een veiling plaats waarvan de op-

zingen. Wie zijn de bruggenbouwers van Nederland

brengsten ten goede komen aan het werk van HIA

en welke boodschap geven zij ons mee? Hoe gaan

Nederland. Het aanbod was zeer divers met onder

zij polarisatie tegen? Hoe zorg je voor vertrouwen in

andere een fotoreportage van Senior Fellow Merel

elkaar? Senior Fellow Ola al Khatib organiseerde het

de Herder, een overnachting en spa bezoek in het

evenement als Action Project.

Corendon Vitality Hotel en een high tea bij Café
Droog. De winnaars van de loterij gingen met een
boekenpakket van Uitgeverij Jurgen Maas of deel-

All Inclusive Dinner

name aan de Internationale Conferentie van het Zomerprogramma 2017 in Berlijn naar huis.

Het All Inclusive Dinner vond plaats op 12 februari
2017. Naast de heerlijke gerechten van Restaurant
De School stond inclusiviteit op het menu. Met een
divers scala aan inspirerende speeches van Senior
Fellows, politici en andere gastsprekers, werd het
belang van een open en constructief dialoog in de
hedendaagse Nederlandse samenleving uitgelicht.
Gastheer Dylan Westerweel ontving de genodigden.
Voorzitter van HIA Nederland, Fatma Koşer Kaya,
opende de avond op inspirerende wijze, waarna
Amber Kortzorg (o.a. presentatrice bij de VARA) de
presentatie van de avond op zich nam. De aanwezigen werden geïnspireerd door sprekers als Corinne
Dettmeijer (Nationaal Rapporteur Mensenhandel en
Seksueel Geweld tegen Kinderen), Mounir Samuel (Midden-Oosten expert, opiniemaker en auteur),
en Amma Asante (Tweede Kamerlid PvdA). De genodigden genoten van de muzikale bijdragen van
ABINTU en de Bijlmer Steelband.
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Voorzitter Fatma Koşer Kaya en Directeur Inger Schaap
openen de avond.
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Panel discussie met Senior Fellows Marietje Schaake,
Antoine Buyse en Mitchell Esajas

HIA Nederland bedankt graag alle donateurs, Senior Fellows,
vrienden, familie en sprekers van het All Inclusive Dinner voor de
gezelligheid, bijdragen en betrokkenheid.
Kortom, een vol programma met muziek, speeches,

Arts as Resistance

heerlijk etenen fantastische veilingitems zorgde voor
een diverse avond. De bijeenkomst illustreerde op

Met Framer Framed en Castrum Peregrini heeft HIA

krachtige wijze het aanjagende vermogen van het

Nederland in 2017 de krachten gebundeld om een

netwerk van HIA Nederland om bij te dragen aan

drieluik van symposia te organiseren, genaamd Arts

een inclusieve samenleving.

as Resistance. Met de sessies onderzoeken wij gezamenlijk de noodzaak voor verandering in de manier
waarop culturele instellingen en producenten verhalen zouden moeten weergeven en kritisch verbinden
aan onze geschiedenis. In 2017 vonden twee van de
drie symposia plaats. Het derde symposium is in aantocht.
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Art & Affinity
#1 4 februari 2017
Keynote spreker: Adeola Enigbokan
Interactieve workshops: Maria Guggenbichler, Charl
Landvreugd and Patricia Kaersenhout.
In the wake of recent world events, art should help us
to modify the groups or classes into which we organize ourselves. Art could also help us transform our
thinking around where, and to whom, we belong. Art
should create experiences that challenge us, forcing
us to ask:
Who are our “natural” companions?
Who is our “true” family?
Where do our obligations lie?
What are the stories we insist on telling ourselves
about our “family,” our “nation,” and how can we leave these stories behind and tell new stories?
Art should constantly form and re-form us into associations along affinities we could not have imagined
on our own.
Taking the oil out of the arts
# 2 28 November 2017

Yasmin draagt haar column voor op het Bevrijdingsfestival
in Utrecht. Foto door Anna van Kooij.

Winnaars Yasmin, Erwin Gaur, Jihane el Amrani en
Yvette Kars (alias Feetje) droegen hun vrijheid columns voor op Bevrijdingsfestivals in Almere, Amsterdam, Den Bosch en Utrecht. Met mooie, inspirerende en kritische columns overtuigden zij de jury,
bestaande uit Senior Fellows van HIA Nederland,
van hun schrijfkwaliteiten. Jihane en Erwin vertelden
over hun column in het programma De Nieuwe Maan
op NPO2. Joop.nl publiceerde de winnende columns.

Presentatie en workshop: BP or not BP? En Fossil
Free Culture NL.
We zoom in on the ethics of cultural institutions taking on financial sponsorships by fossil fuel companies. How do corporate companies benefit from
what can be considered ‘greenwashing’? To what
extent should their cultural beneficiaries be accountable? And what are the impacts of ‘artistic activism’
to address this issue?

Ontmoeting met NAACP Voorzitter
Cornell Brooks
Op 27 maart vond een ontmoeting plaats tussen Cornell Brooks, voorzitter van de NAACP (National Association for the Advancement of Colored People),
Senior Fellows en genodigden. Brooks was op uitnodiging van Stichting ‘Dr.J.M.den Uyl-lezing’ in Nederland en ging in gesprek met HIA Nederland. ‘The
question should not be where you are from, but how
do you identify’, aldus Brooks. Brooks benadrukte
het belang van het samenbrengen van mensen om

Columnwedstrijd voor de Vrijheid
In samenwerking met Vrijheidscolleges en joop.nl
organiseerde HIA Nederland in 2017 voor de derde
keer een columnwedstrijd met als thema de vier vrijheden van Roosevelt. Annelies Jansen nam namens
HIA Nederland de coördinatie op zich. Wij riepen
gezamenlijk op tot prikkelende columns. In totaal
lieten 84 deelnemers zich inspireren door de begrippen vrijwaring van angst, vrijwaring van gebrek, vrijheid van meningsuiting en vrijheid van religie.
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activisme te versterken en altijd verder te kijken dan
vooroordelen over ‘de ander’.

‘The question should not be
where you are from, but how
do you identify.’
Cornell Brooks
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Het Senior Fellow Netwerk bestuur 2017-2018

8. Action Projects
De Fellows sluiten het Zomerprogramma af met een
Action Project. Alleen dan treden zij toe tot het internationale SFN. De Martin Luther King Day werd
in dit jaarverslag al beschreven. Andere voorbeelden
van action projects zijn Definitely Family van Merel
de Herder en de huiswerkklas van Zohara Mahmoud.

Merel de Herder
Action Project: Definitely Family:
Grensoverschrijdende Gezinnen
In de zomer van 2017 trok Merel samen met haar

7. Senior Fellow Netwerk

vader met de auto van Nederland naar Tadzjikistan.
Op de heenweg reden ze door Duitsland, Oostenrijk,
Kroatië, Servië, Bulgarije, Turkije, Iran, Turkmenistan

Het Senior Fellow Netwerk (SFN) verbindt de Fel-

en Oezbekistan met de Pamir Highway als hoogte-

lows van HIA Nederland. Het SFN kiest jaarlijks een

punt in Tadzjikistan. Terug leidde de weg door Kir-

nieuw bestuur uit haar midden. In de periode 2017-

gizië, Kazachstan, Rusland, Oekraïne en Polen. Het

2018 bestaat dit bestuur uit Tahmina Ashraf, Jami-

doel was om onderweg gezinnen te ontmoeten om

la Sallali, Deniece Wijdenbosch, Arne Muis en Tessa

te ontdekken wie zij zagen als onmisbaar onder-

Pijnaker.

deel van hun gezin. Omdat de Nederlandse wet hier
een krappe interpretatie op nahoudt wilde Merel,

Het SFN is een zelfstandige organisatie. HIA Neder-

als dochter van twee vaders en één moeder, zien of

land ondersteunt het SFN op verzoek bij de organi-

deze interpretatie buiten de Nederlandse grenzen

satie van activiteiten voor de Senior Fellows. Waar

wellicht breder nageleefd werd.

mogelijk trekken wij samen op.
Gezin gefotografeerd door Merel de Herder op reis met
haar vader
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Zohara Mahmoud
Action Project: Huiswerkklas

Ook biedt HIA Nederland stageplaatsen aan. Stacey

Het Action Project van Zohara richtte zich op de

weest. Tijdens het programma leerde ik veel over

ondersteuning van basisschoolleerlingen. De eerste

groepsdynamiek en hoe belangrijk het is om een

huiswerkklas werd opgericht in de zomer van 2016,

open sfeer te creëren waarin iedereen zich vrij voelt

in Blaricum. Momenteel geeft Zohara, samen met

om zijn of haar mening te delen. Ik heb van dichtbij

andere vrijwilligers, les aan 15 leerlingen op deze lo-

kunnen zien hoe uitdagend het is om een Zomer-

catie. De huiswerkklas is voor iedereen toegankelijk

programma te organiseren. Vooral het regelen van

maar heeft een specifieke focus op niet-westerse

slaapplekken was tot op het laatste moment erg

leerlingen. In december 2017 is Zohara een tweede

spannend.’

Ham liep stage tijdens het Zomerprogramma: ’Mijn
stageperiode bij HIA Nederland is erg leerzaam ge-

huiswerkklas begonnen in Amsterdam. Zohara zette
haar Action Plan aanvankelijk alleen op, maar krijgt
nu hulp van een team van acht medestudenten voor
beide huiswerkklassen. Twee van de vrijwilligers zijn
Senior Fellows Femke en Eunelda.

Ik ben heel trots dat we momenteel op twee locaties
scholieren ondersteuning bieden in het onderwijs die dit
vaak niet thuis kunnen krijgen. Iedereen verdient gelijke
kansen in het onderwijs.
Zohara Mahmoud

9. Studenten en HIA
Nederland
In 2017 werkte HIA Nederland op verschillende manieren samen met studenten. Zo ontwierpen studenten van de Universiteit Utrecht in het kader van hun
cursus Antropologie van Gender, Seksualiteit en het
Lichaam van de Bacheloropleiding Culturele Antropologie, een dag voor het Zomerprogramma rond
het thema Gender, Seksualiteit en het Lichaam.
Studenten van de Hogeschool Utrecht van de opleiding Communicatie en Multimedia Design ontwierpen in het kader van hun opleiding verschillende
campagnes om deelnemers te werven voor het Zomerprogramma.
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Stacey Ham
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Nawoord

Colofon

Met hart en ziel ben ik betrokken bij Humanity in Ac-

Humanity in Action Nederland informeert, inspireert

tion; een krachtige internationale netwerkorganisatie

en verbindt jongeren, studenten en young professio-

die zich inzet voor een inclusieve samenleving.

nals op het gebied van mensenrechten, democratie,
de rechtsstaat en een inclusieve samenleving. Huma-

In een tijd waarin het kennelijk normaal is dat geko-

nity in Action Nederland leidt een nieuwe generatie

zen leiders een ieder die anders denkt, weg menen

sociale, culturele en maatschappelijke leiders op.

te kunnen zetten als minderwaardig of zelfs kunnen
opsluiten, is het des te meer nodig dat wij over de

www.humanityinaction.nl

hele wereld leiders opleiden en begeleiden. Leiders

www.humanityinaction.org

die mensenrechten, democratie en inclusiviteit als

netherlands@humanityinaction.org

leidraad nemen in hun carrière en daarbuiten. Dit
doen wij vanuit het bewustzijn dat wij met elkaar ver-

National Director: Laura Lasance, Inger Schaap (tot

antwoordelijk zijn voor de toekomstige generaties.

31 januari 2018)
Program Director: Christel Groot (tot 1 juni 2017)

Sinds 1999 bouwen wij wereldwijd aan een netwerk

Bestuur: Fatma Koşer Kaya (VZ), Thomas Berghuijs,

van alumni, de Senior Fellows, die deze waarden

Laurens Korteweg, Corinne Arnold, Sinan Çankaya,

hoog in het vaandel hebben. Zij blijven elkaar inspire-

Nancy Poleon.

ren en ondersteunen. Stuk voor stuk zijn onze Senior
Fellows talenten; sterke zelfbewuste maatschappe-

Bij HIA Nederland liepen in 2017 stage: Stacey Ham,

lijk betrokken professionals. Voor de toekomst van

Annelies Jansen, Bahar Alinia.

Nederland hebben wij meer Senior Fellows nodig.
Daarbij stellen wij de steun van onze partners, dona-

Aan dit jaarverslag schreven mee: Inger Schaap,

teurs en donoren zeer op prijs.

Annelies Jansen, Sascha Wijnhoven, Nikki Niland,
Quinsy Gario, Merel de Herder, Zohara Mahmoud,
Stacey Ham, Arne Muis, Corinne Arnold, Fatma Koşer
Kaya, Laura Lasance.

Voorzitter HIA Nederland
Fatma Koşer Kaya
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Humanity in Action Nederland werd in 2017 genereus gesteund door haar donateurs en donoren:

De deelname van Griekse Fellows in de internationale Humanity in Action programma’s wordt genereus gesteund door de
Stavros Niarchos Foundation.

