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Redactioneel:
Wanhoop is een luxe die slachtoffers van onrecht, armoede en geweld zich niet kunnen
permitteren. Aan die uitspraak moest ik denken bij sommige van de berichten in deze
nieuwsbrief. In een land als Syrië kan vredesactivisme de vorm aannemen van het aanleggen
van stadstuintjes midden tussen verwoeste gebouwen. In Noord-Oeganda, een straatarme
regio die decennialang gebukt ging onder het geweld van een burgeroorlog, kwamen begin
deze maand 5000 vredespelgrims bijeen om te bidden voor geweldloze oplossingen van
conflicten. In de armste wijken van de Peruaanse hoofdstad zorgt men met simpele
technieken voor watervoorzieningen, waardoor inwoners niet langer afhankelijk zijn van
duur drinkwater dat met vrachtauto’s aangeleverd wordt. Het geloof, de moed en de
inventiviteit van deze mensen bieden ook ons inspiratie in tijden van politieke verwarring en
gekrakeel. Deze nieuwsbrief biedt, naast de inspirerende verhalen uit het Zuiden, ook tal van
voorbeelden hoe we hier een steentje kunnen bijdragen aan een veiligere, vreedzame en
rechtvaardige wereld.
Gerard Moorman

GEWELDLOOSHEID EN RECHTVAARDIGE VREDE

In Syrië is vanuit de maatschappelijke basis
een beweging begonnen, de 15th Garden. De
naam refereert aan het begin van de opstand
tegen Assad: 15 maart 2011. Het is een
netwerk van Syrische burgers die stadstuinen
hebben gecreëerd in gebombardeerde,
belegerde en geblokkeerde Syrische steden.
Ook tuinen van boeren op het platteland en
landbouwinitiatieven in
vluchtelingenkampen in de buurlanden zijn
onderdeel van het netwerk.

De 15th Garden – Zaden voor Syrië
Tijdens oorlogen wordt de
voedselvoorziening steevast gebruikt als een
wapen en drukmiddel voor politieke
veranderingen. Een dictatoriaal regime kan,
zoals in Syrië, het uithongeren gebruiken om
macht over de bevolking uit te oefenen. Ook
andere partijen zoals bewapende groepen
kunnen de toegang tot voedsel controleren.
Soms benutten grote bedrijven conflicten
om een marktpositie op te bouwen.
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In Turkije en Beiroet werden workshops
over stadstuinieren en andere duurzame
landbouwtechnieken gegeven aan Syriërs die
deze kennis mee terug naar huis namen. De
betrokken tuinders en activisten geven aan
niet te willen toekijken bij wat ze de grootste
humanitaire ramp in de recente geschiedenis
noemen.

for Agricultural Research in the Dry Areas
was het belangrijkste onderzoekscentrum in
het Midden-Oosten voor gewassen die goed
tegen droogte kunnen.
De organisatie moest Aleppo verlaten en
veel van de 135 duizend variëteiten zijn
verloren gegaan. Een deel is gered en
meeverhuisd naar nieuwe locaties in Libanon
en Marokko.
De 15th Garden kreeg als snel steun uit het
buitenland. Groepen in Duitsland, Frankrijk,
Griekenland, Italië en Zweden zijn begonnen
met het inzamelen van biologische zaden om
naar mensen in de belegerde steden en
getroffen gebieden in Syrië te sturen. Voor
een gebied dat in oorlog is, is het gebruik van
biologische vermeerderde zaden extra
belangrijk omdat men geen toegang heeft
tot de kunstmest en bestrijdingsmiddelen
waar de meeste conventionele zaden op zijn
afgestemd.

Het verbouwen van voedsel tijdens een
burgeroorlog vereist creativiteit. Er is een
gebrek aan machines en werktuigen en vaak
is het lastig om aan water te komen.
Daktuinen kunnen te gevaarlijk zijn vanwege
sluipschutters. Sommige tuinders van de
15th Garden gebruiken kapotgeschoten
gebouwen als locatie voor een tuintje met
het idee dat de vijand geen reden heeft dit
gebouw nogmaals te treffen. En de half
besloten ruimtes kunnen in de winter zorgen
voor een iets warmer microklimaat.

Ook het in Amsterdam gevestigde Action for
Solidarity Environment Equality and Diversity
(ASEED) steunt de 15th Garden. Tijdens de
zadenbeurs Reclaim the Seeds, die op 4
maart in Nijmegen plaatsvindt, zal er een
workshop zijn over dit onderwerp en zal
worden gekeken hoe we de 15th Garden in
Nederland verder kunnen helpen. Ook zullen
er tijdens de zadenbeurs zaden worden
ingezameld om naar Syrië te brengen.
(Bron: aseed.net, 05/12/2016)

Syrië is altijd een gecentraliseerde economie
geweest waarin boeren hun zaden na de
oogst weer terug moesten geven aan de
staat. Als onderdeel van de 15th Garden
worden nu in en rond Syrië zaadvaste zaden
geruild en vermeerderd. Gezamenlijk en
zonder sektarische onderverdeling wordt
een beweging voor voedselsoevereiniteit
opgebouwd. Het ruilen en vermeerderen
van zaden is in Syrië extra belangrijk én lastig
omdat de regionale zadenbank van ICARDA
in Aleppo door de oorlog grotendeels
verloren is gegaan. Dit International Center
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Humanitaire ramp rond het Tsjaadmeer
Bijna niemand is op de hoogte van de
verschrikkelijke humanitaire ramp die zich
momenteel voltrekt rond het Tsjaadmeer. De
regio kent, na Syrië, mogelijk de grootste
crisis wereldwijd. “Ik heb in veel
crisisgebieden gewerkt, van Darfur,
Tsjetsjenië tot Zuid-Soedan”, zei Toby Lanzer,
de Britse assistent-secretaris-generaal van de
Verenigde Naties.
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“Maar het lijden dat ik in de landen rond het
Tsjaadmeer heb gezien, is het ergst wat ik
ooit heb aanschouwd.
Zeven miljoen mensen verkeren op de rand
van de hongerdood. Een half miljoen
kinderen zijn zwaar ondervoed.
Ik heb dorpen gezien waar geen peuters
meer waren. Er waren baby's en kinderen
boven de vijf jaar, maar alle twee- en
driejarigen waren dood. Er kunnen dit jaar
een half miljoen mensen sterven. Tenzij de
overheden in die regio en de internationale
gemeenschap meer gaan helpen”.

‘Vredespelgrims’ waren naar deze stad in
Noord-Oeganda gekomen om te bidden voor
vrede: vanuit Noord-Oeganda, Zuid-Soedan
en de bisdommen Nebbi, Arua en Lira. Als
thema was gekozen voor de titel van de
Vredestoespraak op 1 januari 2017 van paus
Franciscus: “Geweldloosheid, een manier
van vredespolitiek”. Mgr. John Baptist
Odama, aartsbisschop van Gulu, deed een
gepassioneerde oproep om een eind te
maken aan geweld en om elkaar op
vreedzame manier bij te staan. Hij zei: “Ik
zou elk mens willen vragen om
geweldloosheid in de praktijk te brengen als
De regio rond het Tsjaadmeer betreft Westeen manier om vrede te bevorderen.” Hij
Tjsaad, Noord-Kameroen, Zuidoost-Niger en
vroeg de vredespelgrims om te bidden voor
Noordoost-Nigeria. De crisis is begonnen met
de landen in de wereld waar nog steeds
de Nigeriaanse terreurgroep Boko Haram.
gewelddadige conflicten woeden. Hij
Het effect van de terreur, die in Nigeria de
noemde o.a. Zuid Soedan, Somalië,
meeste slachtoffers maakt, breidde zich de
Afghanistan, Syrië, Irak, Mali, Libië, Yemen,
afgelopen jaren uit naar de drie andere
DR Congo, Centraal Afrikaanse Republiek,
landen. Door de onveiligheid kunnen boeren
Nigeria, Gambia en Oeganda.
hun land niet bewerken, zijn markten leeg en
scholen en ziekenhuizen onbereikbaar. Ook
Aartsbisschop Odama, die ook voorzitter is
andere organisaties noemen de crisis rond
van de bisschoppenconferentie van Oeganda
het Tsjaadmeer dé ramp van 2017.
en aan het hoofd staat van het Acholi
Religious Leaders’ Peace Initiative, speelde
Waarom is er zo weinig media aandacht? De
een sleutelrol bij het beëindigen van de
geïsoleerde ligging is daar mede debet aan.
oorlog die de Lord’s Resistance Army meer
Delen van het gebied zijn ook voor
dan twee decennia voerde in het Noorden
hulpverleners soms onbereikbaar, dus ook
van Oeganda.
voor journalisten. Niet handelen is echter
(Bron: Fides 14/01/2017)
het meest kortzichtige wat de internationale
gemeenschap kan doen, waarschuwt Toby
Stop Explosieve Investeringen
Lanzer. Want de gevaarlijke cocktail van
Anti-clusterbom campaigners over de hele
explosieve bevolkingsgroei,
wereld roepen landen op die lid zijn van het
milieuproblemen, enorme armoede en
clustermunitieverdrag niet langer zaken te
gewelddadig extremisme in een regio niet
doen met het Zuid-Koreaanse bedrijf
ver van Europa gaat ons in de toekomst
Poongsan. Poongsan is een grote leverancier
allemaal raken. (Bron: Trouw, 16/01/ 2017)
van muntplaatjes die gebruikt worden om
onder andere euromunten van te maken.
Vredespelgrimage in Noord-Oeganda
Poongsan is echter ook een producent van
Van 9 tot 13 januari vond in Gulu een
clustermunitie, dat internationaal is
vredesbijeenkomst plaats in het kader van
verboden.
de 12e Vredesweek die het bisdom Gulu elk
jaar organiseert. Rond de 5000
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Clustermunitie bestaat uit een huls, met
daarin vaak honderden kleinere bommen.
Na het afschieten breekt de huls open
waardoor de submunitie vrij komt en een
gebied ter grootte van een aantal
voetbalvelden kan bedekken.
Iedereen in dat gebied, militair of burger kan
daarbij geraakt worden.
Het internationale Clustermunitieverdrag uit
2008 verbiedt het gebruik, de opslag, het
vervoer en (assistentie bij) de productie van
clustermunitie.
Volgens vredesorganisatie PAX, de Cluster
Munition Coalition en een groeiende groep
staten volgt hieruit dat ook investeringen in
bedrijven die deze wapens produceren,
verboden zijn.
Vorig jaar maakte het tv-programma
Keuringsdienst van Waarde een onthullende
reportage, waarin het de link tussen
Europese munthuizen - waaronder de

Koninklijke Nederlandse Munt - en
clustermunitieproducent Poongsan liet zien.
Ondanks zijn betrokkenheid bij verboden
clustermunitie staat Poongsan op de lijst van
goedgekeurde leveranciers van de
Werkgroep van Muntdirecteuren (MDWG),
opgericht door de Europese Commissie.
Positief is dat de Koninklijke Nederlandse
Munt, in de uitzending geconfronteerd met
de informatie, direct toezegde geen zaken
meer te doen met Poongsan voor de
productie van Nederlandse euromunten.
Ook de Noorse Munt heeft laten weten dat
het geen zaken meer doet met Poongsan
zolang dat bedrijf nog betrokken is bij de
productie van clusterbommen. Ook een
toenemend aantal financiële instellingen
heeft naar aanleiding van de 'Stop Explosieve
Investeringen' campagne hun beleid over
clustermunitie aangepast.
(Bron: PAX, 16/01/2017)

ZORG VOOR DE SCHEPPING

Opnieuw winnaar ‘groene Nobelprijs’
vermoord
In Mexico is op 15 januari milieuactivist
Isidro Baldenegro López neergeschoten.
Hij is de tweede winnaar van de
prestigieuze Goldman Environmental
Award die wordt vermoord in minder dan
een jaar, na de Hondurese milieu- en
mensenrechtenactiviste Berta Cáceres in
2016. Baldenegro, verzette zich als
gemeenschapsleider van de Tarahumara
(een indiaans volk in de Mexicaanse staat
Chihuahua) tegen de illegale houtkap in de
Sierra Madre, een bijzonder biodiverse
bergketen in het noorden van Mexico. Hij
ontving daarvoor in 2005 al de Goldmanprijs, de meest prestigieuze
onderscheiding voor milieuactivisten en
ook wel de ‘groene Nobelprijs’ genoemd.
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Hij was pas onlangs teruggekeerd naar zijn
dorp, na een lange periode van
ballingschap vanwege doodsbedreigingen.
Als tiener had hij de moord op zijn vader
meegemaakt, die zich ook had verzet
tegen illegale houtkap.
“We zijn verbolgen en bedroefd over de
moord op Isidro Baldenegro López”, zegt
Ben Leather van Global Witness in een
reactie op de moord.
“De bedreigingen waar Isidro mee te
maken kreeg voor zijn verzet, zijn
typerend voor de bedreigingen die
ontelbare andere activisten krijgen die
zich verzetten tegen de diefstal van hun
land en de vernieling van het milieu.
Nergens is dat verzet dodelijker dan in
Latijns-Amerika, waar in 2015 alleen al 122
activisten werden vermoord.”
(Bron: IPS, 20 /01/2017)
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Bescherm de natuurbeschermer
Wereldwijd worden elke week drie mensen
vermoord omdat zij opkomen voor de natuur.
Het schokkende nieuws over de moord op
Isidro Baldenegro López staat dus helaas niet
op zich. Mensenrechtenorganisaties zijn
daarom een campagne begonnen 'Bescherm
de natuurbeschermer'. Hierin werken samen
IUCN NL, Milieudefensie, Friends of the Earth
International en Global Witness. De campagne
is erop gericht de veiligheid te verbeteren van
bedreigde natuurbeschermers in Colombia,
Peru, DR Congo, Indonesië en de Filippijnen.
In de vijf projectlanden werken ze samen met
lokale organisaties. Samen met lokale
partners werkt men aan een
registratiesysteem om beter inzicht te krijgen
in de problematiek, geeft men
veiligheidstrainingen en zet men zich in voor
maatregelen om natuurbeschermers in
veiligheid te brengen bij acuut gevaar. Ook
pleit de campagne via een petitie voor
bescherming van de rechten van
natuurbeschermers.
De campagne vraagt het Nederlandse
publiek om in actie te komen tegen het
toenemende geweld tegen
natuurbeschermers.
Dat kan op de volgende manieren:

Teken de petitie om
natuurbeschermers te beschermen,
zie
http://www.beschermdenatuurbesc
hermer.nl/kom-in-actie

Doneer aan het noodfonds, zie
https://steun.milieudefensie.nl/don
atie-iucn

Stuur jouw
contacten/kennissen/vrienden/famil
ie/LinkedIn-contacten een berichtje
om ze uit te nodigen de petitie te
tekenen!
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Grootouders voor het klimaat
In september 2016 startte Urgenda de
beweging ‘Grootouders voor het klimaat’.
Deze haakt aan bij de internationale
beweging Grandparents for Climate.
Grootouders over de hele wereld maken
zich zorgen over de wereld waarin hun
kinderen en kleinkinderen opgroeien. Via
‘Grootouders voor het Klimaat’ laten zij
hun stem horen en organiseren diverse
acties voor een duurzame toekomst voor
de huidige generatie én de generatie na
hen. Prominente grootouders als Jan
Terlouw, Ed Nijpels en Ruud Lubbers
steunen de beweging.
Op donderdagmiddag 19 januari 2017
overhandigde een delegatie van
grootouders in Den Haag het manifest
‘Een leefbare wereld voor onze
kleinkinderen’ aan CDA fractievoorzitter
Sybrand van Haersma Buma. De punten in
het manifest zijn een oproep aan alle
politieke partijen om klimaatverandering
hoog op de agenda te zetten en
klimaatbeleid vast te stellen voor de
toekomstige generaties.
Elke 1e en 3e donderdag van de maand
komt een groep grootouders om 15.00 uur
bijeen op het Plein in Den Haag. Insteek
van deze actie is om parlementariërs in de
Tweede Kamer een spiegel voor te
houden.
Zij zullen drastische maatregelen moeten
nemen om een leefbare aarde voor onze
kleinkinderen achter te kunnen laten.
Deze actie gaat door tot de verkiezingen in
maart en misschien nog langer. Zie:
http://grootoudersvoorhetklimaat.nl/doemee/
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Mistvangers voorzien Peruaanse woestijn
van water
Ook al is Lima de op één na grootste
woestijnstad ter wereld, water is hier
eigenlijk in overvloed aanwezig. In de
vorm van mist trekken dagelijks liters en
liters water over de stad. Dus wie deze
waterdamp kan afvangen en omzetten
naar vloeibaar water, heeft de oplossing
voor een groeiend en gigantisch probleem
in handen. De techniek daarvoor bestaat:
mistvangers. Het gaat om netten van ruim
vier bij vier meter, gespannen tussen twee
palen. Mist slaat er als dauw op neer. Dit
vocht wordt naar een opvangtank geleid,
vanuit waar het verdeeld wordt over de
gemeenschap op de berg. Zo kan er in de
mistige Peruaanse winter tussen de tweeen vierhonderd liter drinkbaar water per
dag worden opgevangen, met een
mistvanger die zo'n driehonderd euro aan
materiaalkosten heeft. Inmiddels zijn
enkele tientallen mistvangers neergezet in
de buitenwijken van Lima, dankzij een
samenwerking tussen de Nederlandse
NGO Creating Water en de Peruaanse
organisatie Peruanos sin agua (Peruanen
zonder water). “Jaarlijks sterven
duizenden Peruaanse kinderen door
vervuild water”, vertelt Abel Cruz
Gutiérrez, oprichter van Peruanos sin
agua. Het probleem is dat water omhoog
moet worden gebracht met tankwagens
over de zanderige rotswegen. Een kubieke
meter water in buitenwijken als Villa
María del Triunfo kost hierdoor tien keer
zoveel als in de centraler gelegen rijke
wijken. De bedoeling is dat er volgend jaar
vijftienhonderd mistvangers komen te
staan. De mist zal nooit genoeg zijn om
complete steden mee te voorzien, maar
voor kleine gemeenschappen of
buitenwijken zoals in Lima is het een
goede oplossing.
(Bron: OneWorld, 08/12/2016)
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1.700 kerken over op 100% windenergie
uit Nederland
Al sinds 2013 krijgen inmiddels ruim 1.700
kerkgebouwen groene stroom en CO2gecompenseerd gas van Greenchoice.
Vanaf 2017 komt die stroom uitsluitend
uit Nederland, een bewuste duurzame
keuze van het collectief. Een kwart van de
groene stroom komt uit de nieuwe eigen
windmolens van Greenchoice aan het
Hartelkanaal.
Jeroen Crajé van de
begeleidingscommissie Energie voor
Kerken: “Door te investeren in
Nederlandse windenergie dragen wij
vanuit de kerken actief bij aan het groener
maken van ons land. ‘Energie voor Kerken’
staat voor het gebruik van alleen
duurzame energie en heeft daarnaast ook
aandacht voor energiebesparing en het
verduurzamen van kerkgebouwen.
Natuurlijk kijken we ook scherp naar
voorwaarden en tarieven en naar
kwalitatieve eisen en wensen zoals
verzamelfacturen en administratieve
mogelijkheden.
Na zorgvuldig afwegen en onderhandelen
bleek Greenchoice op al die terreinen nog
steeds het beste aanbod te hebben,” aldus
Crajé.
Het energiecontract wordt verlengd tot en
met 2019.
Ton van der Linden van Greenchoice is
uiteraard blij met deze kerkelijke clientèle.
Hij zei: “De keuze van de kerken voor
Nederlandse stroom helpt ons met het
bereiken van ons duurzame doel: 100%
groene stroom uit Nederland.
Greenchoice is daarnaast de enige
leverancier die op grote schaal het
gasverbruik van klanten compenseert met
CO2-compensatieprojecten wereldwijd.”
Zie: http://www.energievoorkerken.nl/
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De Conference of the Parties (COP) willen
vaart maken met het klimaatakkoord
Tijdens de 22ste VN-klimaatconferentie
(COP22 ) die in november 2016 plaatsvond
in Marrakesh besloten wereldleiders om
versneld het Klimaatakkoord van Parijs in
gang te zetten.
De afspraken die zijn gemaakt moeten op
zijn laatst tegen december 2018 zijn
uitgevoerd, wanneer de 24ste VNklimaatconferentie plaatsvindt. Tijdens
COP23, die in het Duitse Bonn plaatsvindt
onder het voorzitterschap van Fiji,
bespreekt men voornamelijk de
vorderingen.
Het belangrijkste resultaat van COP22 is
dat het de start is van twee intensieve
jaren om in 2018 tot sleutelbeslissingen te
komen, die tot de implementatie van het
akkoord van Parijs moet leiden.
Sommige ngo’s betreuren dat ook in
Marrakesh de vraag van de arme en
kwetsbare landen om essentiële financiële
steun van de rijke landen onbeantwoord
bleef. “Aan het einde van deze COP moet
de internationale gemeenschap een
voorbeeld nemen aan de 47 meest
kwetsbare landen,

die zich engageerden
om zo snel mogelijk 100 procent
hernieuwbare energie te gebruiken”, liet
Oxfam weten, die hoopt dat de rijke
landen op de COP23 in 2017 aan de meest
kwetsbaren de nodige financiering zullen
toekennen. Zorgen om de toekomst van
het Klimaatakkoord zijn er met het
aantreden van de nieuwe president van de
VS natuurlijk ook. Opvallend genoeg
roepen niet alleen wetenschappers en
religieuze leiders de VS op om het akkoord
te respecteren, maar ook leiders uit het
bedrijfsleven. Meer dan 360 bedrijven en
investeerders roepen hem op om het
klimaatakkoord te respecteren, waaronder
grote Amerikaanse multinationals als
DuPont, Gap, Hewlett Packard, Kellog,
Hilton, Nike, Mars en Levi Strauss.

VLUCHTELINGEN

Humanitaire corridors voor vluchtelingen
De Italiaanse bisschoppen, de Italiaanse
regering en de gemeenschap van
Sant’Egidio hebben opnieuw een
overeenkomst gesloten over het openen
van zogeheten ‘humanitaire corridors’.
Langs deze weg zullen de komende
maanden enkele honderden vluchtelingen
uit Eritrea, Soedan en Somalië Italië
kunnen bereiken.
Het gaat om kwetsbare vluchtelingen voor
wie de reis over zee of door de woestijn
een zekere dood zou betekenen. Zij leven
al jaren in slechte omstandigheden in
vluchtelingenkampen in Ethiopië.
Nieuwsbrief GVS januari 2017

Dit land herbergt op dit moment de
meeste vluchtelingen in Afrika, ongeveer
670.000. Belangrijke oorzaak hiervan zijn
de burgeroorlogen in Soedan en ZuidSoedan.
De humanitaire corridor is een vervolg op
een eerder initiatief van de gemeenschap
van Sant’Egidio dat vorig jaar werd
gepresenteerd en waardoor al enkele
honderden vluchtelingen een veilig
onderkomen kregen in Italië. Andrea
Riccardi, oprichter van Sant’Egidio hoopt
dat dit initiatief dat niet alleen opvang,
maar ook integratie van de vluchtelingen
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beoogt, ertoe zal leiden dat Europa dit
model van samenwerking tussen overheid
en particulier initiatief zal zien als een
model dat ook in andere landen
toepasbaar is. Europees beleid nu is vooral
om muren op te werpen.

De opvang wordt gefinancierd door de
Italiaanse kerk uit de opbrengsten van de
‘otto-per-mille’ wet: een regeling waarbij
de Italiaanse belastingbetaler 8 promille
van zijn inkomen kan bestemmen voor
hulpverlening door kerk of staat.
(Bron: Katholiek.nl, 13/01/2017)

RECHTVAARDIGE VERHOUDINGEN WERELDWIJD

Internationale Dag van Gebed tegen
mensenhandel
Paus Franciscus heeft mensenhandel
herhaaldelijk een ‘misdaad tegen de
mensheid’ genoemd. Hij zei o.a.: “Het is
een grote zonde, dat mensen worden
behandeld als voorwerpen, dat ze worden
misleid, verkracht, vaak meerdere keren
verkocht voor verschillende doelen, en
tenslotte vermoord of in ieder geval fysiek
en mentaal beschadigd. Uiteindelijk
worden ze weggegooid en in de steek
gelaten.”

is het ons zwaar te moede en kunnen we
niet anders dan boos zijn
dat hun waardigheid en rechten worden
genegeerd
door middel van bedreigingen, leugens en
geweld.
We schreeuwen het uit tegen de
boosaardige praktijken
van deze modern slavernij,
en bidden met de heilige Bakhita dat ere
en eind aan komt.
Geef ons wijsheid en moed om in
beweging te komen
en diegenen bij te staan die in hun
lichaam, hart en ziel zo verwond zijn,
zodat we gezamenlijk onze belofte waar
maken
om deze zusters en broeders tegemoet te
treden met een liefde die teder is en goed.
Zend hen die deze mensen uitbuiten met
legen handen weg,
Dat zij zich mogen bekeren van hun kwade
daden,
en help ons allen om de vrijheid te claimen
die uw gave is aan uw kinderen. Amen.
(Bron: Catholic news Services 01/12/2016)

De 3e Internationale Dag van Gebed tegen
mensenhandel vindt plaats op 8 februari
2017, met als thema: “Het zijn kinderen!
Geen slaven!” Dit evenement valt samen
met de feestdag van de heilige Josephine
Bakhita, een zuster van Liefde van Canossa
die als kind werd ontvoerd en verkocht als
slavin in Soedan.
Veel gelovigen wereldwijd bidden tussen
11 januari en 8 februari dagelijks het
onderstaande gebed voor een eind aan
mensenhandel.
God,
wanneer we horen over kinderen en
volwassenen
die misleid worden en naar onbekende
bestemmingen worden gebracht
met als doel seksueel te worden misbruikt
of gedwongen arbeid te verrichten
of om hun organen te laten verwijderen en
verder te verkopen,
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AGENDA

8 februari: Dag van Gebed tegen
mensenhandel (zie bovenstaand bericht).

25 maart: inspiratiedag over
geweldloosheid en omgaan met
onverdraagzaamheid. Dr. Saskia van Goelst
Meijer promoveerde in augustus 2015 op
een proefschrift over actieve
geweldloosheid, en zal deze dag
begeleiden. Meer informatie:
http://www.knr.nl/organisatie/activiteit.as
p?activiteit_id=32199

11 februari: Opening jubileumjaar ATD
Vierde Wereld. In Nijmegen start met de
onthulling van een tekst van Wresinski op
de Muur van de Vrede van het Titus
Brandsma Memorial het campagnejaar
“100, 60, 30” ATD Vierde Wereld. Zie:
www.atd-vierdewerdl.nl

6 t/m 8 april: Voor de zevende maal houdt
Vastenactie een driedaagse pelgrimstocht.
We keren met onze Pelgrimstocht terug in
de regio waar we ooit begonnen: ZuidLimburg.
Meer informatie
http://www.vastenactie.nl/pelgrimstocht/
pelgrimstocht2017

20 februari: De Beweging van
Barmhartigheid organiseert een
ontmoeting in de moskee in Boxtel. Na een
korte rondleiding, is er veel tijd om met
elkaar in gesprek te gaan. Meer informatie
en aanmelding:
www.barmhartigheid.nl/activiteiten/ontm
oeting-in-de-moskee/

22 april: Landelijke dag voor economen en
penningmeesters over Laudato Si’ en
financieel beheer. Hoe kun je als parochie,
religieus instituut of individu met je
financiële beleid bijdragen aan een
duurzame en rechtvaardige wereld. Met
medewerking van o.a. mgr. de Korte en Jan
Juffermans. Meer informatie:
www.laudato-si.nl

1 maart: Aswoensdag, start Vastenactie.
Dit jaar staat El Salvador centraal.
Vastenactie steunt een aantal ‘eilanden
van hoop’, initiatieven die een antwoord
willen bieden op de (jeugd)bendes en
gewelddadige samenleving in San Salvador.
Meer informatie: www.vastenactie.nl
1 maart: Aswoensdagwake bij de
Grensgevangenis op Schiphol-West,
georganiseerd door de Konferentie
Nederlandse Religieuzen, tussen 14 en
15.00 u. Elke zondag tijdens de Vastentijd
organiseert een ander kerkgenootschap
een wake. Kijk voor meer informatie op
http://noelhuis.nl/schipholwakes/

COLOFON:
De CMBR is de missionaire commissie van de
Konferentie Nederlandse Religieuzen. Deze
nieuwsbrief verschijnt zes keer per jaar en is de
opvolger van de elektronische nieuwsbrief ‘Op
zoek naar sporen van God’. Met deze
nieuwsbrief willen we religieuzen en (leken-)
missionarissen informeren over actuele
thema’s rond gerechtigheid, vrede, heelheid
van de schepping en interreligieuze dialoog.
Reacties en suggesties kunt u sturen naar:
Postbus 111
5201 AC ’s-Hertogenbosch
Tel. 073- 692 13 88
Email: cmbr@knr.nl

21 maart: Welkom Hier evenement rond
vluchtelingen in Leidschendam-Voorburg.
Zie: www.welkomhier.nl
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