18 april 2018

JAARVERSLAG 2017 RELIGIES VOOR VREDE NEDERLAND
“Het hart van ieder mens is groot genoeg om heel de mensheid te omvatten. We hoeven het alleen
open te stellen, zonder vrees.” Zo eindigt het in 2017 uitgegeven pareltje ‘Een Jihad van Liefde’ van
Mohamed El Bachiri, opgetekend door David van Reybrouck. Het zijn diepe gedachten van een man
die bij de aanslag op de metro in Brussel in 2016 zijn vrouw verloor en die op ontroerende wijze vertelt
over zijn liefde voor haar, zijn gemis en zijn geloof. “Ik, metrobestuurder, was een moslim zoals
zovelen, die je niet hoort, die je niet ziet. Maar die o zo talrijk zijn.”

Samenstelling Algemeen Bestuur per 31.12.2017: Janny Vellekoop, Mirjam Ates-Snijdewind, Hafsa
Chairi, Emine Çelikoglu, Alper Alasag, Joep Beliën, Monica Bouwman, Mohammed Rouidi, en Saïd
Touhami.
Samenstelling Dagelijks Bestuur per 31.12.2017 Janny Vellekoop (waarnemend secretaris), Mirjam
Ates-Snijdewind (voorzitter), Hafsa Chairi (vicevoorzitter), Emine Çelikoglu (lid). Gidy Chorus
waarnemend penningmeester.
Afscheid namen we bij de ALV van Ilse Dekker. Ilse blijft nog wel de Nieuwsbrief verzorgen, samen
met Leo v.d. Broek.
Samenstelling Raad van Advies per 31.12.2017: dr. Erik Ferguson, drs. Piet Kuijper, ds. Henk
Schouten, dr. Jan Slomp, rabbijn Awraham Soetendorp.
Activiteiten vanuit het Bestuur (DB en AB)
Het AB vergaderde 3 februari, 21 april, 26 mei en 19 augustus;
Het DB vergaderde 3 februari, 21 april, 26 mei (samen met AB), 3 november, 16 december
De Algemene Ledenvergadering vond plaats 2 september in het Huis van Vrede te Almere. Tijdens
de ALV namen wij afscheid van Ilse Dekker (DB), Gidy Chorus (DB) en Hadewych Snijdewind (AB).
Als toegevoegd AB+-lid heetten wij welkom: Britt Bakker, Ayoub Chairi Khalon en Freek Sloot (nieuwe
leden en training-deelnemers).
In de vergadering werd décharge verleend aan de penningmeester voor boekjaar 2016, onder
dankzegging voor zijn grote zorgvuldigheid en inzet. Door het ontbreken van een opvolger bood de
heer Chorus aan het penningmeesterschap voorlopig te willen waarnemen. (Voorjaar 2018 is een
opvolger gevonden.)

Wanneer één mens droomt noemen we dat een droom
Wanneer alle mensen dromen noemen we het werkelijkheid
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Communicatie
In voor- en najaar verschijnt onze Nieuwsbrief, zowel gedrukt als digitaal via onze website
www.religiesvoorvrede.nl - deze wordt verzorgd door Hafsa Chairi.
Op twitter is RvV te vinden onder @religiesvvrede, deze account wordt verzorgd door Mirjam Ates
Religies voor Vrede heeft ook een Facebook-account.
Contacten waren zeer frequent met Religions for Peace Europe, AISA, URI en de
vluchtelingenorganisatie SB OverSeas. Verder onderhielden de bestuursleden contacten binnen hun
lokale regionale organisaties.
In vogelvlucht een aantal activiteiten waaraan werd deelgenomen in 2017:
12 Jan. Bijeenkomst in Amsterdam met grote groep betrokken “We’ll bring them here” om
vluchtelingen in erbarmelijke situaties in opvangkampen in Griekenland hierheen te halen en
onderdak te bieden. Initiatiefnemer Rikko Voorberg met steun van diverse organisaties.
13 jan. Met Ari en Liesbeth van Buuren (URI) en Saïd Touhami naar de vluchtelingenorganisatie SB
OverSeas in Brussel, die o.a. in drie kampen onderwijs biedt aan kinderen. We hebben e.e.a. voor
kinderen in de kampen bij ons. De ontvangst is hartelijk en we krijgen een presentatie van de situatie
in kampen, waarbij SB OverSeas de kinderen vooral weer leert ervaren dat er ook goede mensen zijn.
Ze bieden hen naast onderwijs, hoop en perspectief op een ander leven. We bespreken wat wij (URI
en RvV) kunnen doen.

27 jan. Mirjam en Hafsa leveren een bijdrage op een Rumi-avond in het Yunus Emre Instituut, met
gedicht en zang;
30 jan. Naar aanleiding van een onjuiste uitspraak van Tweede Kamerlid dhr. Kees V.d. Staaij op radio
1 i.k.v. de verkiezingen, als zou geweld tegen andersgelovigen in de leerstellingen van de Islam staan,
reageert vz. Mirjam Ates per mail naar dhr. Vd. Staaij. Het antwoord erop is nietszeggend en
teleurstellend.

Op 3 febr. Vergaderen wij in het Huis van Vrede in Almere (AISA). Het mozaïek aan de voorkant is al
weer een stuk uitgebreid.
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1 maart 2017 Naar aanleiding van een uitspraak over Palestijnen van Joël Voordewind tijdens een
verkiezingsdebat over Midden-Oosten in De Nieuwe Liefde neemt onze voorzitter contact met hem
op. De uitspraak blijkt niet correct.
6 maart Vz. Mirjam Ates bezoekt een verkiezingsdebat in De Rode Hoed over Midden-Oosten,
georganiseerd door het CIDI. En op 7 maart M. een verkiezingsdebat in Den Haag. Opvallend is hoe
door veel lijsttrekkers negatieve uitspraken over moslims worden gedaan om, naar het lijkt,
stemmen te trekken.

9 maart verschijnt het Boekje ‘Een Jihad van Liefde’. Een aanrader!
24 maart Bijeenkomst in het Huis v Vrede met Vredestapijten makers – prachtige tapijten, waarbij
het maken ervan al tot vredige bezinning leidde.

29 maart Verschillende leden van RvV bezoeken de bijeenkomst met internationale sprekers,
waaronder Sjeik Bentounès (AISA) in Huis van Vrede: Why is Peace not yet realized?
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8 april: URI en RvV organiseren een contactmiddag met vluchtelingenorganisatie SB OverSeas in
Amsterdam. Er worden presentaties gegeven door vrijwilligers, Louma Albik wordt geïnterviewd en
Sevval Kayhan zingt enkele zelf geschreven en gecomponeerde liederen, waaronder ‘Hello’. SB OverSeas verkoopt eigengemaakte sieraden van vluchtelingen, evenals t-shirts met de print Give Hope.

Boven: Ari van Buren heet ieder welkom; Mirjam Ates in gesprek met Louma Albik, directeur van SB OverSeas;
Onder: Saïd Touhami en op de achtergrond de vrijwilligers van SB OverSeas; Zangeres Sevval Kayhan: ‘Hello’.

Religions for Peace Europe vraagt halverwege april de voorzitter van RvV om steun bij het plan om
subsidie bij de Europese Commissie (EC) aan te vragen. Ons thema is non-discriminatie: ‘Combating
racism, xenophobia, homophobia and other forms of intolerance’. Dit sluit naadloos aan bij ons
Europese thema (sinds 2015) ‘Welcoming the Other: From Fear to Trust’.
Er kunnen forse bedragen worden aangevraagd voor, in totaal, 4 jaar. In april en mei, en later nog in
augustus wordt er keihard gewerkt om de aanvraag en de latere vervolg vragen op tijd af te
handelen. We komen tot een goed onderbouwd verzoek voor 4 ton per jaar. 34 organisaties,
verspreid over Europa steunen de aanvraag, waarvan 4 in Nederland, RvV, URI, IARF en AISA. Het
Dominicaans Studiecentrum valt helaas net buiten de boot vanwege het niet tijdig de handtekening
kunnen aanleveren – een kwestie van minuten... Participanten komen uit 21 landen van Europa,
waarvan 14 EU-landen.
Alles lijkt goed te gaan, de aanvraag doorloopt de eerste vereisten uitstekend. Pas op het laatste
moment blijkt in december dat WCRP (RfP) niet kan voldoen aan de gestelde financiële eisen. WCRP
had moeten beschikken over meer dan €100.000 op haar bankrekening in 2015 en 2016.
Onze Europese voorzitter, Yolande Iliano, heeft allerlei alternatieve oplossingen voorgesteld, maar
deze pasten niet in de regels van de EC. We hebben echter besloten vol goede moed in 2018 weer
aan de slag te gaan en eind april 2018 organiseert RfP Europe een Bijeenkomst in Brussel.
5 mei neemt Mirjam Ates deel aan de Bevrijdingsmaaltijd in Amsterdam, georganiseerd door TurksNed. Moslims. En op 27 mei geniet zij in Den Haag een gezamenlijke Iftar maaltijd van moslims en
niet moslims t.g.v. Ramadan.
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31 mei Vindt er een ontmoeting plaats tussen de Palestijnse ambassadeur, mw. Rawan Sulaiman,
Mirjam Ates tesamen met de voorzitter en secretaris van het CDA Midden-Oosten Beraad.
6 juni bezoekt de voorzitter een bijeenkomst in De Nieuwe Liefde over 50 jaar Israëlische Bezetting,
met diverse sprekers: Hind Khoury, Ibrahim Mousa, Kader Abdolah, Amira Hass, Rami Khouri en oudpremier Dries van Agt spreekt. Een indrukwekkende en aangrijpende avond.
9 juni bezoekt de voorzitter een Montesquieu debat in samenwerking met ProDemos en PAX in
Nieuwspoort Den Haag, over het Midden-Oosten beleid. Op de vraag of er geen sprake is van nieuw
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kolonialisme of imperialisme door de Westerse wereld in het Midden-Oosten applaudisseert de zaal,
maar blijft het panel een antwoord schuldig.

15 juni Overlijdt dr. Ibrahim Abouleish van Sekem, indrukwekkend spreker op onze bijeenkomst ‘Vier
de Aarde’ in 2015 in Den Haag. Een man die zijn droom waar maakte en van woestijn in Egypte weer
vruchtbaar land maakte, waar een leefgemeenschap van zo’n 30.000 mensen is komen wonen en
eigen voorzieningen kent. Basisuitgangspunten zijn biodynamische principes, een combinatie vanuit
islam en antroposofie. https://www.vpro.nl/programmas/tegenlicht/kijk/afleveringen/20142015/groen-goud-2.html?
Op onze website vindt u een necrologie van dr. Abouleish.
7 juli met AISA samen in het Huis van Vrede een bijeenkomst georganiseerd met lunch en de film
Daens over de kloof rijk-arm, waarna we na afloop indrukken deelden en het probleem
actualiseerden.

27 juli Namens RvV bezoekt de voorzitter een bijeenkomst in Den Haag op het ministerie van Soza, in
vervolg op de overleggen van een jaar eerder (terrorisme preventie – wat kan RvV doen?)
31 juli Mirjam Ates bezoekt de receptie Marokkaanse Ambassadeur in Nederland.
2 sept. ALV Symposium Een grote kring RvV-leden en belangstellenden verzamelde zich na de ALV
van 2 september in het Huis van Vrede (Almere) voor een gesprek over het thema ‘Hoop’. Variërend
van 13 tot 93 jaar oud overbrugden we in dat gesprek niet alleen grote verschillen in culturele en
religieuze achtergrond maar ook een leeftijdsverschil van maar liefst 80 jaar! Zie ook Nieuwsbrief
Najaar 2017.
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23 sept. ‘Internationale Dag van Vrede en Samen Leven’ in het Huis van Vrede, die door verschillende
bestuursleden is bezocht. Meer hierover kunt u lezen in onze Nieuwsbrief van Najaar 2017.

Dinsdag 19 sept. De Prinsjesdagviering werd door Janny Vellekoop bezocht. Bij de NPO kunt u een
prachtige documentaire over de viering vinden: ‘Wat bezielt Nederland?’ Zie ook onze Nieuwsbrief.
27 okt. De voorzitter van RvV bezocht een bijeenkomst van IZI Solutions op de VU Amsterdam
(MIS)INFORMED, de Ontmaskering van Eurocentrisme, waar ook een korte presentatie gegeven
wordt door Jahkini Bisselink, kandidaat jongerenvertegenwoordiger naar de VN. Kort hierna wordt
Jahkini gekozen.

31 okt. – 7 november Vijf jongeren van RvV nemen deel aan een Training in Brussel, georganiseerd
door RfP Europe met steun vanuit Erasmus+ tot Europese Bruggenbouwer
Meer hierover kunt u lezen in onze Nieuwsbrief van Najaar 2017.
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Op de linker foto staan o.a. Britt, Freek; rechts: Hafsa

9 november Sprak Mirjam Ates o.a. met Judith Oppenheimer en Irene Kruizinga op een bijeenkomst
bij Een Ander Joods Geluid over de moeilijke situatie in Israël en de Palestijnse bezette gebieden.
Op 9 dec. bezochten Hafsa en Mirjam samen de feestelijke bijeenkomst ter gelegenheid van 40 jaar
UMMON, met sprekers (o.a. dhr. Abdelouahab Bellouki, ambassadeur van Marokko in Nederland,
mw. Hanneke Gelderblom, dhr. Klaas van der Kamp, Rasit Bal en Al-Khammar al-Bakkali) en
workshops. Hoofdthema was ‘De rol van interreligieuze samenwerking in Nederland’.

Op 16 december werd de avond 'Wat was de opvoeding van de Profeet Mohammad (v.z.m.h.)',
georganiseerd door AISA, gevoed met de woorden van Hafsa, die de omgang met Zijn dochters heeft
belicht. Persoonlijke ontwikkeling, bewuste keuzes en liefdevolle opvoeding stonden centraal. Zijn
eerste dochter gaf hij de naam 'Zainab': bloeiende, geurige boom met diepe wortels en schaduw.
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