Jaaroverzicht 2014 Humanity in Action Nederland
Dit jaaroverzicht laat zien dat HIA een actieve en ondernemende organisatie is. De onderwerpen
beslaan een breed palet en er is ruimte voor veel persoonlijke inbreng van de (Senior) Fellows. Samen
maken we ons hard voor de bescherming van mensenrechten en diversiteit en zijn betrokken bij
maatschappelijke kwesties. Door ons te interesseren en te verdiepen in de geschiedenis, worden we
bewust van misstanden, maar ook van positieve ontwikkelingen in onze maatschappij.
Op 1 februari 2015 treed ik in
de voetsporen van Nienke en
Corinne. Ik ben verheugd dat ik
deel ga uitmaken van deze bijzondere organisatie die op vele
handen gedragen wordt. Kennis en dialoog zijn het sterkste
wapen tegen onverdraagzaamheid. Juist nu, in een tijd waar
spanningen en angst groeien,
wil Humanity in Action mensen
samenbrengen. We willen niet
alleen wijzen op de gevaren van
haat, we kunnen dagelijks in de
hele wereld zien wat daarvan de
gevolgen zijn. We willen juist lat-

en zien wat werkt, waar mensen
elkaar vinden, waar je elkaar
kunt versterken. Dat is nu harder
nodig dan ooit.

graag persoonlijk kennismaken
dus ik hoop je snel te ontmoeten bij een van onze evenementen!

Ik zie ernaar uit om samen met
de (Senior) Fellows, het
bestuur, Christel, Corinne en
Gladys HIA tot nog grotere
hoogten te brengen. 2015 belooft een jaar vol activiteiten
te worden, met als hoogtepunt
natuurlijk het zomerprogramma
in Amsterdam en de
conferentie die dit jaar in Den
Haag plaatsvindt. De komende
tijd wil ik met alle betrokkenen

Inger Schaap,
National Director

Gospelfabriek. Aan het begin van
het jaar bracht deze MLK Day een
boodschap van hoop en verbinding.

Januari
Martin Luther King Day
Op 19 januari organiseerden Senior
Fellows Bertine Moenaff, Ufuk Kaya
en Cor van der Leemputten namens
Humanity in Action de tweede
editie van Martin Luther King Day in
De Balie in Amsterdam.
Geïnspireerd door de wereldberoemde ‘I have a dream’ speech,
vertelde een aantal sprekers hoe
zij de droom van Dr. King vertalen
in hun eigen werk. Onder andere
Randy Berry, Kathalijne Buitenweg,
Seada Nourhussen, Zihni Özdil,
Karel Smouter, Shirin Musa en
Hodan Warsame spraken. De
presentatie was in handen van
Andrew Makkinga en toepasselijke
live muziek werd verzorgd door De

onderzoek naar Vietnamese bootvluchtelingen. Wouter ontmoette
bij deze gelegenheid Humanity in
Action en werd uiteindelijk toegelaten tot het zomerprogramma.
David de Levita heeft zijn indrukwekkende verhaal gelukkig nogmaals verteld tijdens het zomerprogramma.

Februari
Training THNK
Holocaust Memorial Day
In het kader van HMD organiseerde
Senior Fellow Veeni Naganathar
als Action Plan op 21 januari een
bijeenkomst over bootvluchtelingen
toen en nu op de VU in Amsterdam.
David de Levita, kinderpsycholoog,
vertelde over zijn jeugd waarin
hij als joodse jongen tijdens de
Tweede Wereldoorlog zat ondergedoken op verschillende adressen
en op een zeker moment zelfs in
een boot. Vervolgens sprak Senior
Fellow Wouter Reitsema over zijn

Al langer bestaat het verlangen
onder Senior Fellows naar meer
direct toepasbare kennis en vaardigheden, ook na het zomerprogramma. Dit jaar heeft HIA een
aantal activiteiten georganiseerd
om aan deze wens te voldoen. De
eerste was een training over
‘creative and innovative thinking’
door ‘THNK, school of creative
leadership’ op 1 februari. Senior
Fellow Kaarim Maarek nam het
initiatief. Twintig Senior Fellows uit
verschillende jaargangen gingen
een hele zaterdag aan het slag met

zowel denken als doen. De workshop bracht nieuwe inzichten en
contacten tussen Senior Fellows.

April
Freedom Writers
I.s.m. het Anne Frank Huis ontving
HIA in april de Freedom Writers uit
Amerika. De Freedom Writers zijn
bekend geworden door hun gebundelde dagboeken. Bovendien staat
het verhaal van Erin Gruwell en de
Freedom Writers centraal in de
gelijknamige film.
Geïnspireerd door het dagboek van
Anne Frank werden de Freedom
Writers gestimuleerd om zichzelf te
ontwikkelen en zo hun perspectief
voor de toekomst te verbeteren. Dit
programma kent in de Verenigde
Staten veel navolging. HIA bracht
de Freedom Writers in contact met
middelbare scholieren in Amsterdam, waar de Freedom Writers hun
persoonlijke verhalen deelden. HIA
regelde onder meer een ontmoeting tussen de Freedom Writers en
SOMVAO, een Somalische vereniging. De week werd afgesloten met
een spetterende bijeenkomst in het
Montessori College in Amsterdam
Oost.

Mei
Diplomacy and Diversity fellowship
Voor het eerst in 2014 jaar
organiseerde de HIA kantoren
in New York en Parijs een
nieuw fellowship; de Diplomacy

and Diversity fellowship. Dit
prestigieuze programma bracht
een groep van 24 internationale
studenten en young professionals
bij elkaar die een maand lang
lezingen en seminars bezochten,
ontmoetingen hadden op hoog
niveau en met elkaar spraken
over internationale betrekkingen,
diplomatie en diversiteit. De
competitie was groot, er waren heel
veel aanmeldingen, maar helaas
een beperkt aantal plaatsen.
Deelnemers werden uitgekozen op
speciale interesse in diplomatie en
werden vier weken lang getrakteerd
op een kosteloos en zeer boeiend
programma met sprekers uit de
diplomatie in Washington DC en
Parijs. In Nederland werd Bastiaan
Bouwman geselecteerd om deel te
nemen aan dit programma.

Juni
Zomerprogramma
In juni ontving HIA Nederland 24
studenten uit Nederland, Amerika en Bosnië in Amsterdam voor
een zeer intensief programma
over mensenrechten, diversiteit en
leiderschap. Naast vertrouwde onderwerpen als de jodenvervolging,
kolonialisme, racisme,
gender, islamofobie, LGBTQI rights
en intersectionalisme, waren er dit
jaar nieuwe accenten op populisme,
transseksualiteit, etnisch profileren
en de rechten van oost-Europese
arbeiders in Nederland. Naast alle
lezingen, diverse workshops en uitstapjes als de Black Heritage Tour,
bezoek aan Buitenlandse Zaken,
ICTY, de tentoonstelling Zwart/Wit
in het Tropenmuseum en Frieda
Menco was er een receptie in de
woning van de Amerikaanse
ambassadeur in Den Haag. Bij deze
gelegenheid spraken een Nederlandse en een Amerikaanse fellow
over wat Humanity in Action voor
hen betekent.

Quotes van fellows
uit 2014
Xanel Rooderkerk: “Het is erg
inspirerend om te zien hoe individuen vanuit moeilijke omstandigheden toch door optimistisme
en daadkracht hun amibitie volgen
om de samenleving te verbeteren.”

Edwin Smit: “Het programma maakte het mogelijk voor mij om de
pijn van anderen te vertalen, en zo
begrijpelijk en idenitificeerbaar te
maken. Dit is voor mij een bron van
inspiratie en energie geworden om
te strijden voor social justice.”

Carlos A. Gonzalez: “Het fellowship
heeft mij duidelijk gemaakt dat
vechten tegen homofobie en het
ondersteunen van mijn queer vrienden niet genoeg is. Ik moet vooral
ook zelf critisch reflecteren hoe
mijn gedrag heteronormativiteit versterkt.”

Conferentie Denemarken
Na afloop van de zomerprogramma’s in Warschau, Amsterdam,
Lyon, Kopenhagen en Berlijn verzamelden alle zomerfellows zich in
Sønderborg net over de grens met
Duitsland in Denemarken voor de
vijfde internationale HIA conferentie. Het thema dit jaar was ‘Borders:
sources of conflict, sites of peace’.
In de indrukwekkende ambiance
van het Sønderborg kasteel werden
er vier dagen lang ervaring uitgewisseld en kwam er nieuwe input
van internationaal befaamde sprekers. Diepe indruk maakte Matilde
Kimer, een Deens journaliste die
net van het front in Oekraïne kwam
en de toehoorders inwijdde in de
dilemma’s van een oorlogsverslaggeefster. De huisfilosoof van
Humanity in Action, Konstanty
Gebert bracht prachtig in beeld
hoe grenzen heel dichtbij komen,
hetgeen kracht kreeg bijgezet door
een filmpje over veranderende
grenzen in Europa tussen 1600 en

2014. Senior Fellows uit verschillende HIA landen waren aanwezig om
zich te laten inspireren en hun band
met HIA te bevestigen en te
verstevigen.

houden. HIA dankt Nienke voor
haar inzet. Haar taken werden in
2014 waargenomen door Corinne
Arnold en per 1 februari 2015 is
Inger Schaap (voorheen werkzaam
bij het Anne Frank Huis) de nieuwe
National Director. Het afscheid van
Nienke bij café Hesp in Amsterdam
trok veel belangstelling van alle
Senior Fellows en werd een onverwachte reünie.

November
September
Afscheid Nienke Venema
Na drie jaar zich met volle overgave te hebben ingezet als National Director van HIA, was het tijd
voor een nieuw avontuur. Nienke
Venema is directeur geworden van
Stichting Democratie en Media. In
deze hoedanigheid hopen wij nog
veel contact met haar te blijven

Conferentie Tools for Social
Change
Op 1 november organiseerde HIA
voor de eerste maal een herfstconferentie, gericht op het vergroten
van de competenties van Senior
Fellows om zo hun effectiviteit als
Human Rights leaders te vergroten:
Tools for Social Change. De conferentie, geopend door Senior Fellow
en tevens hoogleraar rechten van
de mens Antoine Buyse, bood

vooral veel praktische workshops.
Er waren workshops creatieve
campagnes ontwerpen, lobbyen,
speech schrijven en conflicthantering. De workshopsleiders
gaven bevlogen en boeiende
inkijkjes in hun professionele
wereld. De aanwezigen vonden het
een uiterst boeiende en inspirerende dag. Voor herhaling vatbaar!

Annual Dinner
Traditiegetrouw organiseerde
het kersverse Senior Fellow
Netwerk-bestuur een Annual Dinner
voor alle Senior Fellows en een
aantal genodigden. Dit jaar was er
een prachtige tafel gedekt in een
aparte ruimte van Podium Mozaïek
in Amsterdam West. Advocaat Jelle
Klaas, Senior Fellow Nawal Mustafa en spoken word artist Malique
Mohamud informeerden de meer
dan vijftig aanwezigen over het
jaarthema van SFN: Vluchtelingen
en asielzoekers.

Bezoek schrijfster Slavenka
Drakulić
“People should write, not really
speak at all. Every person gives
their best in their writing” was de
opening van Kroatische schrijfster Slavenka Drakulić tijdens een
ontmoeting met senior fellows en
geïnteresseerden. Senior Fellows
Laura Boerhout en Wouter Reitsema organiseerden een brunch met
Drakulić die in Amsterdam was
i.v.m. de herdenking van de val van
de muur in 1989. De schrijfster,
bekend van het boek ‘They would
never hurt a fly’ over de daders in
de oorlog in voormalig Joegoslavië,
waardeerde de ongedwongen en
intieme setting met de fellows
waarin van gedachten werd gewisseld.

-----------------------------

Senior Fellow Activiteiten
• Dinner Discussion over New
Urban Collective in februari
• Action Plannen: o.a. koken voor
daklozen, een Afghaans
Diaspora Seminar en
discussieplatform Zwarte Piet in
Maastricht.

Overige activiteiten HIA 2014
• Bijeenkomst Grundtvig project
over sociale media in Parijs in
maart.
• HIA Partner in het project
‘Onderhuids’ i.s.m. met Critical
Mass.
• Nieuwe website HIA NL
• Fundraising campagne onder
Senior Fellows

Activiteiten 2015
• MLK day 2015 & nieuw
jaarsreceptie
• Holocaust Memorial Day
• Deadline aanmelden zomer
programma op 23 februari
• Miniconferentie Senior Fellows
• Zomerprogramma
• Internationale Conferentie in Den
Haag

Nieuwe campagne zomerprogramma 2015
Voor de vierde keer op rij ontwierp
Yuri Veerman de campagne voor
het zomerprogramma. De nieuwe
poster lokte veel reacties uit onder
Senior Fellows en werd in samenspraak aangepast. De poster werd
ook door HIA Denemarken –in een
Engelse vertaling gebruikt.
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