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Stichting Sundjata – Jaarverslag 2017 
Steun aan Afrikaanse organisaties voor hun initiatieven 

 
Een goed idee is pas een goed idee als het is uitgevoerd 
De beste ideeën om het leven in Afrika te verbeteren, komen uit Afrika zelf. En de beste manier om 
die ideeën te steunen is vaak: de Afrikaanse organisaties te ondersteunen in hun lokale initiatieven, 
door middel van netwerkcontacten, overdracht van kennis en ervaring of door financiële steun. 
 
Ondersteuning van initiatieven uit Afrika 
De organisaties die Stichting Sundjata ondersteunt hebben tot doel: het verbeteren van het sociale en 
maatschappelijke leven in hun regio. Sundjata werkt o.a. samen met vakbonden, vredesorganisaties 
en andere maatschappelijke organisaties in Senegal en de Grote Meren Regio. 
 
Samenwerken tussen culturen 
Stichting Sundjata vervult een rol als een intermediair tussen de Europese en Afrikaanse culturen. 
Zowel op sociaal, cultureel als economisch gebied. 
 
Contact: www.sundjata.nl,  
Woordvoerder:  Anne-Marie Zaat annemarie@sundjata.nl 06-21866552 
Voorzitter:  Wimmy Hengst 06- 51131166 
 
 
Activiteiten uitgevoerd in 2016 
 

Project AFRIKAAN IN NEDERLAND 
 
In het kader van VN resolutie 68/237 heeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor 
het project “Educatieve projecten tbv vergroten van bewustwording en weerbaarheid in het kader van 
de Nederlandse invulling van het decennium voor mensen van Afrikaanse afkomst”, de mogelijkheid 
geboden voor organisaties om voorstellen te doen.  
Sundjata heeft samen met de Congolese stichting Tosangana een opdracht verworven van het 
Ministerie van Sociale Zaken voor haar programma: “Afrikaan in Nederland, erkenning, 
rechtvaardigheid en ontwikkeling”. Doel is het versterken van positieve identiteit van Afrikanen in 
Nederland, en het verwerven vab een grotere weerbaarheid tegen discriminatie Dit programma staat 
in het kader van de VN motie 68/ 237, ter versterking van de positie van mensen met een Afrikaanse 
afkomst, die wonen in niet-Afrikaanse landen. 
 
Het Sundjata/Tosangan project omvat 
1. Vijf seminars  
2. Drie bezoeken voorafgaand aan seminars   
3. Vijf blogs, op eigen facebookpagina’s en facebook-event,  
4. Radio-uitzendingen: publiciteit vooraf en inhoudelijke pers 
5. Artikelen in geschreven pers: Afrikaanse en Nederlandse bladen   
6. De methodiek van het programma (van maatschappelijke naar individuele naar maatschappelijke), 
verder te ontwikkelen, vast te leggen en in andere programma’s te integreren:    
 
In 2017 zijn twee themadagen georganiseerd 
8 april 17:  Themadag 1: Identiteit, cultuur, religie 
16 sep 17:  Themadag 2: Racisme, discriminatie en afrofobie 
 
Gepland voor 2018: 
13 jan 18:  Themadag 3: Diaspora economie, ondernemerschap, remittances en belastingontduiking 
10 feb 18:   Themadag 4: Democratie, Oorlog, Recht 
6 april 18: Bezoek ICC en Vredespaleis 
7 april 18:  Themadag 5: Top aan de Afrikanen 
 
Zie verder op www.sundjata.nl en  
https://www.facebook.com/Afrikaan-in-Nederland-131257354067650/ 
 

http://www.sundjata.nl/
mailto:info@sundjata.nl
http://sundjata.nl/
http://www.sundjata.nl/
mailto:annemarie@sundjata.nl
http://www.sundjata.nl/
https://www.facebook.com/Afrikaan-in-Nederland-131257354067650/


www.sundjata.nl 
info@sundjata.nl 
tel: 06-51131166 

_________________________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________________
Jaarverslag 2016 Stichting Sundjata                                                                                                             2 / 6 

________________________________________________________________________________ 
 
 

Het platform Vrouwen en Duurzame Vrede  
 

Sundjata maakt deel uit van het Platform Vrouwen en Duurzame Vrede.  
Op haar eerste ledenvergadering 13 oktober 2016 is Anne-Marie Zaat, die de 
dagelijkse directie voert van Sundjata, gekozen als bestuurslid. Sundjata 
speelt graag een stimulerende en ondersteunende rol bij het Platform. Zie ook 
het Religieproject.  
 

Sundjata heeft een centrale rol vervuld in het tot stand brengen van de vereniging. Daarnaast zorgde 
zij mede voor de integratie van de vereniging Vrouwen voor Vrede in het platform Vrouwen en 
Duurzame Vrede. Hiermee is, na de opheffing van de landelijke vereniging Vrouwen voor Vrede de 
basis gegarandeerd voor 450 vrouwen en hun plaatselijke afdelingen omdat nu een nieuw centraal 
netwerk voor activiteiten blijft bestaan. 

 
 

 
 

3e NAP (Nederlands Actieplan) voor versterking van de rol van vrouwen in 
Vrede en verzoeningsprocessen 
 

Anne-Marie Zaat ondertekent het Nederlandse 
Actieplan 1325 namens Sundjata 
Op 8 maart 2016 vond de ondertekening plaats van 
het 3e Nederlandse Actieplan 1325 bij een 
bijeenkomst in Den Haag. Het NAP is opgesteld ter 
versterking van de rol van vrouwen in vredes- en 
verzoeningsprocessen en grijpt daarbij terug naar de 
VN resolutie 1325. Sundjata is sinds 2007 één van de 
actieve ondertekenaars.  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De ondertekenaars van het 
NAP 1325, waaronder Anne-
Marie Zaat namens Sundjata. 
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