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Voorwoord

Ondernemer, advocaat, politicus, mensenrech-

tenactivist, beleidsmedewerker of student; 

senior fellows van Humanity in Action staan 

midden in de samenleving. Future leaders die 

internationaal een netwerk vormen om de we-

reld beter en mooier te maken. Ik ben er dan 

ook erg trots op om sinds juli 2015 voorzitter 

van deze organisatie te zijn, waar diversiteit en 

betrokkenheid vanzelfsprekend zijn. 

 

Om het netwerk van de fellows te vergroten 

en om programma’s te blijven aanbieden om 

fellows voor te bereiden op hun ambassa-

deursrol in de samenleving, moeten we HIA 

versterken en duurzaam maken. Daarvoor heb-

ben we iédereen nodig die HIA een warm hart 

toedraagt. Steun ons daarbij door over HIA te 

vertellen, anderen te enthousiasmeren en te 

helpen met het fi nancieren van onze missie. 

 

Fatma Koşer Kaya
Bestuursvoorzitter HIA Nederland

Martin Luther King Day
HIA organiseert sinds drie jaar een evenement 

ter ere van Martin Luther King i.s.m. de Balie.

In 2015 namen senior fellows Sarah Asmelash 

en Nawal Mustafa de organisatie op zich. Zij 

stelden een programma samen met indruk-

wekkende sprekers onder wie Astrid Elburg , 

Mercedes Zandwijken, Sinan Cankaya, Chan-

dra Frank en Miguel Heilbron, voor wie de 

boodschap van Martin Luther King nog steeds 

een inspiratie is om te bouwen aan een be-

ter Nederland. Waar het voor Heilbron wordt 

vertaald naar een duurzamer Nederland, 

gebruikt Frank kunst om de samenleving te 
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ambassadeurs rijker die deelnamen aan het 17e zomerprogramma met 63 sprekers. De internationale 

conferentie met nog eens 60 sprekers vond dit jaar in Den Haag plaats, waar meer dan 300 fellows uit 
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Nawal Mustafa opent de Martin Luther King dag 2015.
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onderzoeken en voor Elburg staat diversiteit 

binnen Nederland centraal. De muziek van The 

Soul Travelers en de magische voordracht van 

poëet Gershwin Bonevacia completeerden 

de hoopvolle stemming van deze krachtige 

middag.

Holocaust Memorial Day
Het verbinden van heden en verleden is een 

van de uitgangspunten van HIA. Zo ook in het 

project ‘Kind in de oorlog’ dat senior fellow 

Wouter Reitsema in samenwerking met de 

Anne Frank Stichting organiseerde. Samen 

met de jonge Anne Frank ambassadeurs in-

terviewde hij op film getuigen die als kind een 

oorlog meemaakten. Bijvoorbeeld de oorlog in 

Afghanistan of in het voormalig Nederlands – 

Indië, de Tweede Wereldoorlog in Nederland 

of de burgeroorlog in Somalië. De interviews 

zijn gepubliceerd op de website van de Anne 

Frank Stichting.

Het project werd gepresenteerd in het Ver-

zetsmuseum in Amsterdam. Tijdens de bij-

eenkomst gingen historica en HIA bestuurslid 

Dienke Hondius en senior fellow Nawal Musta-

fa in op de vraag hoe de opvang in Nederland 

was, na de Tweede Wereldoorlog voor joden 

en nu voor vluchtelingen. Nawal sprak daar-

bij over haar eigen ervaring als vluchteling in 

Nederland.

→ http://annefrank.org/nl/Metanavigation/Voor-jon-

geren/Anne-Frank-Ambassadeur/Kind-in-de-oor-

log/

Senior Fellow Academy: 

Beyond Bed, Bad en Brood
Op 25 april organiseerde senior fellow 

Christopher Houtkamp de Senior Fellow Aca-

demy.  De SFA heeft als doel mensen te infor-

meren over actuele onderwerpen. Meer dan 

zestig bezoekers meldden zich aan voor een 

bijeenkomst in het Humanity House met als 

thema Beyond Bed, Bad en Brood. Christop-

her werd vooraf uitgebreid geïnterviewd in het 

Parool.

Christopher opende het minicongres zelf door 

een academische context te geven van migra-

tie, het onderwerp waarop hij promoveert aan 

de Universiteit van Amsterdam. 

Daarna volgden een persoonlijk verhaal van 

Sander Terphuis, jurist, ex-vluchteling en pro-

minent PvdA-lid, workshops en brainstormses-

sies van onder andere de We Are Here-groep, 

het Rode Kruis en het UAF.  

In alle gevallen stond de vraag centraal; wat 

kun je zelf doen voor vluchtelingen in Ne-

derland? Deelnemers hadden bovendien de 

gelegenheid om de tentoonstelling over vluch-

telingen in het Humanity House te bezoeken. 

Senior fellow Nawal Mustafa sloot de dag af 

met een pakkend gedicht. 

Workshop We are Here.
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Christopher Houtkamp

Over het organiseren van de Senior Fellow 

Academy: Beyond Bed, Bad en Brood

“Tijdens Beyond Bed, Bad en Brood hebben 

we een klein steentje kunnen bijdragen aan 

een goede oplossing voor de vluchtelingencri-

sis in Nederland. Ik vind het fantastisch dat wij 

als HIA en SFN een spilfunctie konden vervul-

len tussen deelnemers en NGO’s, en zovelen 

hebben geïnspireerd in actie te komen.”

 

Columnwedstrijd 
Wat betekent vrijheid voor jou? Deze vraag 

stond centraal in de projecten rond 5 mei, 

bevrijdingsdag. Humanity in Action en de 

Vrijheidscolleges riepen op om gedachten 

over de actuele waarde van de vier vrijheden 

van Roosevelt te vangen in een pakkende 

column. Senior fellows volgden een workshop 

van columniste Harriet Duurvoort. Uit het hele 

land kwamen inzendingen binnen, die door 

een strenge jury bestaande uit senior fellows 

werkzaam in de journalistiek, werd beoordeeld. 

De winnaars van 

de wedstrijd 

mochten hun co-

lumn voordragen 

op een van de 

bevrijdingsfesti-

vals. 

Films of Freedom
In samenwerking met het Nationaal Comité 

4&5 mei werden zeven senior fellows gekop-

peld aan professionele filmmakers. Zij legden 

persoonlijke verhalen over vrijheid en onvrij-

heid voor aan de filmmakers, die dit in een 

clip van dertig seconden vatten. De verhalen 

maakten festivalgangers duidelijk dat vrij-

heid niet door iedereen ervaren wordt. Denk 

bijvoorbeeld aan eenzame ouderen die ooit 

vochten voor onze vrijheid. Veel jonge men-

sen ervaren een enorme sociale druk van hun 

vrienden, ben je dan echt vrij? Je vrijheid lijkt 

ook beperkt als je je verleden niet terugziet 

in de schoolboeken of geweigerd wordt bij 

een discotheek vanwege je huidskleur. Senior 

fellows Ashley Chin en Bram Schultinge fi-

gureerden zelf in hun film over diversiteit en 

vooroordelen. 

De clips over vrijheid werden op alle bevrij-

dingsfestivals in Nederland vertoond waar een 

miljoen bezoekers ze zagen. 

→ http://humanityinaction.nl/vrijheid-geef-je-door/

Jasmijn Remmers

Over het stageprogramma Pat Cox bij het 

Europees Parlement in Brussel

“Een uniek en interessant kijkje achter de 

schermen, waar ik nog elke dag van profiteer 

in mijn studie!”

Beylula Yosef droeg haar winnende column voor op het

Bevrijdingsfestival in Utrecht.
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Zomerprogramma en 

internationale conferentie 
Juni stond volledig in het teken van het zeven-

tiende zomerprogramma in Amsterdam. 

24 fellows uit Nederland, Amerika en Bos-

nië-Herzegovina volgden 4 weken lang 

workshops en colleges en brachten werkbe-

zoeken aan instellingen en ngo’s. De fellows 

zijn divers in achtergrond, studierichting en 

ambities. Het programma richtte zich op ken-

nisoverdracht over tal van onderwerpen. De 

sprekers waren academici, activisten en grass-

root workers. Senior fellows vervulden hierin 

een grote rol. Deelnemers deden vaardigheden 

op als debatteren, onderzoeken, organiseren 

en samenwerken. 

 

De eerste week kwam er een veelheid aan on-

derwerpen voorbij, variërend van genocidale 

processen door Ton Zwaan, intersectionalisme 

met Gloria Wekker, WO II in het Anne Frank 

Huis en met Holocaust overlever David de 

Levita, islamofobie en antisemitisme met Lody 

van de Kamp, Said Bensellam en Chantal Suis-

sa, het slavernijverleden met Jennifer Tosch 

tijdens de Black Heritage Tour, racisme met 

Kno’ledge Cesare en de oorlog in voormalig 

Joegoslavië met Nena Tromp. In Amsterdam 

Zuidoost bezochten we diverse inspirerende 

projecten. van o.a. Mitchell Esajas.

De tweede week stond in het teken van et-

nisch profileren met Sinan Cankaya, asielbeleid 

met de IND en een ontmoeting met mensen 

in verschillende stadia van de asielprocedure, 

empowerment met Rocky, populisme, radica-

lisering met Martijn de Koning, gender, LGBTI 

rechten met Murat Aydemir, Döne Fil en Irene 

Hemelaar en ‘special needs’ met Niels Schud-

deboom en Gijs Bruggeman. We reisden af 

naar Rotterdam en spraken daar met Malique 

Mohamud die ons in contact bracht met on-

dernemende changemakers.

 

De derde week werkten de fellows in groepen 

aan onderzoeksrapporten over o.a. witte en 

zwarte scholen en vluchtelingen, en volgden 

colleges over volksgezondheid met senior 

fellow Umar Ikram, over prostitutie met Lyle 

Muns, internetvrijheid met senior fellow Simo-

ne Halink en kunst & activisme. Framer Framed 

bood haar ruimte aan voor een ontmoeting 

met Daria Bukvic en Marjolein van Heemstra.  

We zagen de voorstelling ‘Anne’ over het leven 

van Anne Frank en bezochten het Wereldhuis. 

Fellows uit verschillende landen ontmoeten elkaar.

Abdelkader Benali spreekt tijdens de internationale conferentie.
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In de laatste week presenteerden alle fellows 

hun onderzoek in het NIOD.

Tot slot reisde de hele groep naar Den Haag 

voor de 4-daagse internationale conferentie 

‘The Hague: city of peace and justice’. Hier 

ontmoetten ze alle andere fellows van de zo-

merprogramma’s uit andere landen. De confe-

rentie trok in totaal meer dan 350 deelnemers, 

die allen te gast waren op Leiden University 

College. Meer dan 60 sprekers traden op in 

plenaire of groepssessies onder wie president 

van het ICC Silvia Fernandez-Gurmendi en 

schrijver Abdelkader Benali. Een grote groep 

vrijwilligers van LUC hielp mee. Er waren ex-

cursie mogelijkheden naar belangrijke instel-

lingen in Den Haag als het ICTY, het ICC en het 

Humanity House.

Tasniem Anwar

Over de nieuwe Fellowship over Civil Rights in 

Atlanta, de Verenigde Staten

“Het John Lewis Fellowship in Atlanta was voor 

mij meer dan een zomerprogramma over de 

Civil Rights Movement. Dankzij de discussies 

en input van de fellows heb ik ontzettend veel 

geleerd over de effecten van verschillende vor-

men van ongelijkheid op een samenleving en 

ben ik geïnspireerd geraakt door de verhalen 

van mensen die zich inzetten voor een recht-

vaardigere samenleving.”

Tools for Social Change II: 

social entrepreneurship
Zaterdag 24 oktober vond de tweede editie 

plaats van Tools for Social Change. Tijdens dit 

evenement ligt de focus op het aanleren van 

vaardigheden die van pas komen in het nastre-

ven van maatschappelijke impact. Deze editie 

stond in het teken van sociaal ondernemer-

schap en werd georganiseerd bij de Impact 

Hub op het Westergasterrein in Amsterdam, 

een thuisbasis voor veel sociaal ondernemers.

Senior fellows waren zowel als deelnemer als 

workshopleider actief tijdens deze dag. Senior 

fellow Tina Trinks gaf een workshop namens 

Fairphone, waarbij er mobieltjes werden opge-

broken om te kijken wat er nou eigenlijk in zit 

en te praten over een eerlijker en duurzamer 

productieketen. Fawaka Nederland leerde de 

deelnemers campagnes bedenken en brouwe-

rij de Prael vertelde tijdens de lunch over het 

werken met mensen met een afstand tot de 

arbeidsmarkt. De keynote speaker was Michel 

Visser van Konnektid, die met het publiek 

deelde hoe hij een gouden idee over het delen 

van kennis heeft weten om te zetten naar een 

bedrijf.

  

Workshop van Fairphone.
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Julie Westerweel

Stage op HIA kantoor, 

afgestudeerd in Inter-

nationale Betrekkingen

“Ik hield niet voor mogelijk dat een korte tijd 

bij een organisatie mijn kijk op de samenle-

ving dusdanig kon beïnvloeden: tijdens ge-

sprekken met Senior Fellows, op evenementen 

en op kantoor kreeg ik stukje bij beetje mijn 

eigen HIA-bril op. In januari verlaat ik HIA voor 

mijn eerste baan, maar die bril zet ik mooi niet 

meer af!”

HIA Junior
Engagement begint niet op je achttiende. Dit 

bleek al uit tal van aanmeldingen van heel 

jonge kandidaten voor het zomerprogramma. 

Daarom besloten we om een programma te 

organiseren voor jonge change makers in de 

kerstvakantie. De reacties waren overweldi-

gend. 22 ambitieuze en gedreven jongeren 

van 15 tot 18 jaar uit heel Nederland verdiepten 

zich 4 dagen lang in mensen- en grondrech-

ten, vluchtelingen, democratie en geschiede-

nis. Zij leerden kritisch te kijken naar de media, 

zich uit te spreken in een debat en samen een 

projectplan op te zetten. Ze volgden gastles-

sen van Amnesty International, het Anne Frank 

Huis, de VN-jongerenvertegenwoordiger, FNV-

jong, NJR, bezochten het Humanity House en 

de Tweede Kamer, maar leerden vooral van 

elkaar. Een gezamenlijke creatieve workshop 

door Frouwkje Smit met vluchtelingen uit een 

Amsterdamse opvang inspireerde hen om zelf 

in actie te komen voor vluchtelingen in hun 

regio. 

Charlotte: “Met veel mensen uit de groep voel 

ik me verbonden. We willen allemaal zo veel 

mogelijk leren, willen bijdragen aan een mooi-

ere wereld en zijn niet bang om daarbij voor 

onszelf en voor anderen op te komen. Ik heb 

geleerd over hoe onzeker het bestaan van een 

vluchteling is en wat ieder mens nodig heeft: 

liefde en vriendelijkheid.”

  

Sarah Asmelash

Volgde een HIA 

studieprogramma in 

Athene voor Senior Fellows

“Het studieprogramma Human Rights Diversity 

and Civic Engagement was een mooie en inspi-

rerende ervaring. Ik heb veel geleerd over de 

invloed van de economische crisis en de hui-

dige humanitaire vraagstukken rondom vluch-

telingen en minderheidsgroepen. Ik ben tot 

nieuwe inzichten gekomen waarmee ik vanuit 

verschillende invalshoeken de sociaaleconomi-

sche en politieke vraagstukken in Griekenland 

kan analyseren.” 

Creatieve workshop met vluchtelingen tijdens HIA Junior.
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Action Plans
Na deelname aan het zomerprogramma or-

ganiseren fellows een eigen project met een 

maatschappelijke impact. De vorm is vrij: van 

een debatavond, het schrijven van een boek 

tot actievoeren of een huiswerkbegeleidings-

groep opzetten. In 2015 organiseerden fellows 

onder andere de volgende projecten.

 

Ashley Chin

Action Plan: Vertoning documen-

taire We Are Here vluchtelingen-

groep op het LUC in Den Haag.

“Studenten motiveren om daadwerkelijk iets te 

doen met en voor vluchtelingen was het mooi-

ste wat ik me kon voorstellen. Daarom organi-

seerde ik een screening van  de documentaire 

over de We are Here – groep. De film en Q&A 

met leden van de We are Here groep heeft zo-

veel ogen geopend bij mij op Leiden University 

College. Studenten waren gechoqueerd, diep 

geraakt en verontwaardigd over de situatie 

waar de vluchtelingen zich in bevinden.”

Pirmin Olde Weghuis

Over het stageprogram-

ma Lantos bij het Huis van Afgevaardigden in 

Washington DC

“Het Lantos-Humanity in Action Congressional 

Fellowship was voor mij een uitzonderlijke kans 

om professionele ervaring op te doen in het 

hart van een van de grootste democratieën ter 

wereld. Dé kans om kennis te maken met alle 

aspecten van politieke vertegenwoordiging”

Thijs van Lindert

Over de HIA Diplomacy and Diversity Fel-

lowship in Washington, Parijs en Berlijn

“Wat is er mooier dan met leeftijdsgenoten, 

afkomstig uit alle windstreken, te praten over 

wereldzaken in machtige metropolen als 

Washington DC, Parijs en Berlijn? Tijdens het 

D&D Fellowship wordt aandacht besteed aan 

mondiale thema’s en de rol die staten, interna-

tionale NGOs en instituties daarin (en in wissel-

werking) vervullen. 

Deze zomer spraken we dan ook over proble-

men in het groot, zoals de mondiale vluchte-

lingenproblematiek, armoede en ongelijkheid, 

massavernietigingswapens, de Islamitische 

Staat, de verharde relatie tussen Rusland aan 

het Westen, de precaire balans tussen veilig-

heid en privacy, de opwarming van de aarde, 

opkomende staten en het (on)belang van ver-

schillende regionale en mondiale instituties.”

Giselle Schellekens

Action Plan: Organisator van een 

debat over de toekomst van Zwarte 

Piet in de Lux in Nijmegen.

“Een avond waarop bevestigd is dat verande-

ring met kleine stapjes gaat. Het eerste stapje 

in Nijmegen is nu gezet!”
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Benjamin Asante

Action Plan: Oprichting Stichting 

Thuis in Nederland en seminar 

diversiteit op middelbare scholen. 

Benjamin Asante richtte zijn eigen stichting 

op.  ‘Thuis in Nederland’ wil de diversiteit 

van de samenleving bespreekbaar maken op 

middelbare scholen. Daartoe organiseerde 

Benjamin een groot seminar op het University 

College Utrecht waar trainers, leraren, 

studenten en ngo’s elkaar troffen om hierover 

te praten en te leren.

 “Door middel van Thuis in Nederland heb ik 

anderen en mezelf ervan overtuigd dat een 

te laag schooladvies niet bindend is voor het 

leven en heb ik me ingezet om de diversiteit 

zichtbaarder te maken in het middelbaar on-

derwijs”  

Edwin Smit

Over zijn stage bij de 

onderhuidscampagne van 

Dietz, Droge en Van Loo

“Tijdens mijn stage bij Dietz Dröge en Van 

Loo werkte ik aan Onderhuids, een nationale 

campagne tegen vooroordelen en racisme, de 

mensenrechtendialoog in de Tweede Kamer en 

een studiereis voor beleidsmedewerkers, jour-

nalisten en activisten over mensenrechten naar 

Helsinki. In deze stage vond ik een productieve 

balans tussen en vertaling van mijn idealen en 

de bestaande politieke arena.”

SFN bestuur
In 2015 namen Salima Guettache, Julia van 

Boven, Willem Röell en Raphael Boon zitting 

in het bestuur van het Senior Fellow Network. 

Het SFN zet alles in het werk om het netwerk 

te bevorderen en senior fellows blijvend te in-

formeren over aan mensenrechten gerelateer-

de onderwerpen. 

Onder andere organiseerde het bestuur een 

Dinner Discussion over (de)radicalisering i.s.m. 

BKB Academie. Tijdens het jaardiner in de-

cember kwamen 50 senior fellows bij elkaar 

om bij te praten, te eten en te luisteren naar 

dr. Frederiek de Vlaming die vertelde over het 

ICTY. Poëet Gershwin Bonevacia luisterde de 

avond op met een inhoudelijke en aanspreken-

de voordracht. 

Roman Medya 
Senior Fellows wereldwijd konden in 2015 een 

subsidie-aanvraag doen voor een project op 

het gebied van antisemitisme of Roma-rech-

ten.

De Turkse Senior Fellows Elif en Beril die in 

Amsterdam het zomerprogramma volgden, 

ontwikkelden samen met Senior Fellow Pi-

nar (Kopenhagen) het project Roman Medya. 

Vertegenwoordigers van Turkse Roma NGO’s 
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werden getraind in het omgaan met de pers en 

sociale media. Zij kozen voor deze doelgroep 

vanwege de gemarginaliseerde positie van 

de Romagemeenschap in Turkije. Het Neder-

landse HIA kantoor nam de coördinatie van dit 

project op zich en Christel Groot bezocht het 

2-daagse seminar dat in mei in Istanbul werd 

georganiseerd.

Tugba Oztemir

Stage op HIA kantoor, 

student sociologie

“Mijn stage bij HIA heeft mij meer verbonden 

met de wereld van debat en activisme. Ik ver-

scherpte mijn focus op mensenrechten. Twee 

activiteiten zullen me vooral bijblijven: studen-

ten enthousiasmeren op universiteiten over het 

zomerprogramma en lesgeven aan jonge deel-

nemers van het HIA Junior programma en hen 

uitdagen in een debat over mensenrechten.”  

Colofon
Humanity in Action onderwijst, inspireert en verbindt stu-

denten en young professionals op het gebied van mensen-

rechten, diversiteit, en democratie.

HIA leidt een nieuwe generatie maatschappelijk betrokken 

leiders op.

www.humanityinaction.nl

netherlands@humanityinaction.org

National director: Inger Schaap

Program director: Christel Groot

Bestuur: Fatma Koser Kaya (VZ), Thomas Berghuijs, Lau-

rens Korteweg, Corinne Arnold, Sinan Cankaya, Felix Gutt-

mann, Carla Aalse. In 2015 traden Harry van den Bergh en 

Dienke Hondius af.

Bij HIA liepen in 2015 stage: Gladys Akom Ankobrey,

Julie Westerweel, Tugba Oztemir, Beylula Yosef.

Roman Medya richtte zich op vertegenwoordigers van 

Roma organisaties. Foto Nejla Osseiran.

HIA’s speakers corner tijdens de Nacht van de Rechtsstaat.

Wervingscampagne Zomerprogramma 2016 door Yuri Veerman.

Humanity in Action Nederland werd in 2015 gesteund door donateurs en de volgende fondsen:


