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INHOUD

Mensen met een missie  
verdienen onze steun 
Families. Thuis in lockdown op een paar vierkante 
meter. Vrouwen. Bang, omdat ze met hun agressor 
opgesloten zitten. Vaders. Wanhopig, omdat ze niet 
meer kunnen werken om geld te verdienen voor  
hun gezin. Mensen. Angstig, omdat ze de schuld  
van de ellende in hun schoenen geschoven krijgen. 
Deze beelden symboliseren voor mij het jaar 2020. 
Het jaar waarin de wereld te maken kreeg met een 
nieuw virus. Hoe bereiken wij al deze mensen?  
Hoe kunnen we hen steunen? Dat waren de vragen 
die ons bezighielden.  

Als Mensen met een Missie ontdekten we opnieuw 
dat we wereldwijd samenwerken met moedige  
mensen. Die noodhulp bieden, waar de overheid  
dat niet kan of wil - juist aan wie buitengesloten 
wordt - zoals pater Yesumarian SJ hulp bood in India. 
Met vrouwen, die alles uit de kast halen om andere 
vrouwen bij te staan, zoals Zoraya in Colombia.  
Met creatievelingen, die al hun beschikbare kanalen 
inzetten om voorlichting te geven over hoe je de  
verspreiding van het virus kunt stoppen, zoals  
Emmanuel in DRCongo. Mensen die oog hebben  

voor elkaar, die in deze moeilijke tijd niet op-
geven, maar bruggen slaan tussen gemeen-
schappen.  

Dat zijn de mensen waar wij de komende tien 
jaar onze steun aan geven. Zo legden we het  
ook vast in onze tienjarenkoers. Want in het jaar 
dat vooruitkijken lastig was, zetten wij een stip  
op de horizon voor 2030. Wij zetten ons in voor 
een wereld zonder geweld. Voor mensen die 
worden uitgesloten om hun geloof, onderdrukt 
omdat ze vrouw zijn of gediscrimineerd om hun 
afkomst. Dat doen we samen met lokale helden 
in conflictgebieden. Vrouwenleiders, gemeen-
schaps leiders, jongerenleiders of religieuze 
 leiders. Mensen die hun nek uitsteken voor  
anderen. Die met bevlogenheid werken aan 
 vrede en  verzoening. Dat zijn de mensen met 
een missie die onze steun verdienen. Nu en in  
de toekomst. 

Rick van der Woud
Directeur Mensen met een Missie
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Foto cover: De Colombiaanse Marciana Lerma de Sánchez (87) kan door de corona - 

 pandemie niet terug naar haar geboortedorp. Ze deelt haar kennis over medicinale  

 planten en  spiritualiteit met Afro-Colombiaanse gemeenschapsleiders. Met haar wijsheid 

steunt ze haar landgenoten om verdriet en pijn tijdens deze pandemie te verdrijven. 

Foto achterkant: Agnes vluchtte vanuit Zuid-Sudan naar Uganda en werd opgevangen  

door zuster Judith van onze samenwerkingspartner Capacitar. Dankzij de hulp van 

 zuster Judith kon ze haar trauma’s verwerken. Inmiddels werkt Agnes al elf jaar  

samen met de zuster om vrouwen in het kamp te steunen.

Pater Yesumarian SJ, samenwerkingspartner 

van Mensen met een Missie in India, brengt 

gemeenschappen samen.
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ONZE MISSIE IN DE WERELD

Zolang er haat en geweld is 

Wij versterken gelijke rechten, brengen 
 groepen samen die tegenover elkaar staan  
en starten de samenwerking tussen religies. 
Dat doen we samen met religieuze leiders,  
traditionele leiders, gemeenschapsleiders, 
vrouwenleiders en jongerenleiders. Mensen 
met veranderkracht en een toekomstvisie voor 
hun gemeenschap. 

Het effect van onze inzet beperkt zich niet  
tot het leven van de mensen die deelnemen 
aan onze activiteiten, workshops, sessies en 
trainingen. Via hen bereiken wij een nog  
grotere groep in hun gemeenschappen.  
En met radio-uitzendingen, sociale media en 
andere kanalen ook mensen ver daarbuiten.  
 
Samen zorgen we voor meer impact.

Mensen met een Missie werkt al bijna honderd jaar aan vrede en verzoening op plekken waar vrede fragiel is.  

In landen waar mensen worden uitgebuit, onderdrukt of uitgesloten. Omdat ze vrouw zijn, tot een minderheid 

behoren of door de machtshebbers worden gemarginaliseerd. Met ons uitgebreide netwerk van samenwerkings- 

organisaties zijn we actief in Afrika, Azië en Latijns-Amerika. 

Indonesië TraumaverwerkingColombia Vrouwenrechten

Kameroen Religieuze tolerantie

 7 1.025 4.750 365 €352.603

 6 464 46.634 34 €107.610

 4 4.823 38.584 124 €357.318

 12 4.657 90.000 849 €357.665

 3 8.546 107.500 581 €153.300

 12 5.970 35.000 550 €358.533

 6 1.738 5.100 183 €140.780

 3 2.612 18.000 326 €331.265

 12 5.880 40.365 1.386 €373.114

 6 954 40.500 469 €551.045

Lokale samen-
werkingspartners

Budget

Lokale, religieuze 
of gemeenschaps-
leiders

Deelnemers  
activiteiten

Bereik  
doelgroep

 5 3.194 5.306.000 303 €199.653

 11 7.435 37.145 396 €292.867

Colombia Conflictoplossing

Bolivia Vrouwenrechten

Kameroen Conflictoplossing

DR Congo Vrouwenrechten

 2 1.380 1.200.000 467 €144.116

Kenia Religieuze tolerantie

 7 3.594 28.091 80 €319.903

Zuid-Sudan Traumaverwerking

 2 85 1.700 €93.144

Irak Religieuze tolerantie

 11 19.131 95.655 794 €331.394

Uganda Vrouwenrechten

Indonesië Religieuze tolerantie

Filipijnen Conflictoplossing

Filipijnen Religieuze tolerantie

Pakistan Religieuze tolerantie

India Conflictoplossing

Indonesië Vrouwenrechten

Burundi Conflictoplossing

 6 56.806 340.836 650 €386.479

 6 78 4.970 59 €48.875

Mexico Conflictoplossing



Versterken van vrouwen 

Maar liefst een derde van de vrouwen op de wereld krijgt 

te  maken met geweld door een man. Ook worden vrouwen  

onvoldoende betrokken bij politiek en vredesopbouw.  

Terwijl hun betrokkenheid juist zorgt voor een grotere kans  

op een langdurig stabiele  situatie in een gemeenschap, regio  

of land. Daarom werkt  Mensen met een Missie wereldwijd  

aan het versterken van de positie van vrouwen en het  

tegengaan van geweld vanwege hun vrouw-zijn. 

Een deel van het geweld en de uitsluiting van vrouwen  

wordt gelegitimeerd uit naam van religie. Maar voor veel  

vrouwen  en mannen is geloof ook een krachtige bron  

van inspiratie, hoop en verbinding. Juist die sociale en  

bevrijdende kracht zoeken we op. Dat doen we samen met  

lokale organisaties die de situatie in hun land en regio het  

beste kennen. Zo versterken we vrouwelijk leiderschap,  

gaan we geweld tegen en bouwen aan vrede. 

Kampala. Vanuit Nederland praatten Nienke Vierstra en Janneke 
Stegeman van Mensen met een Missie mee. Samen stelden ze  
een handleiding op die wordt gebruikt in kerkdiensten en Bijbel-
groepen om een cultuur van geweldloosheid te promoten. Tijdens 
de periode van de Internationale Dag tegen Geweld tegen Vrouwen 
(25 november) tot de Internationale Dag van de Mensenrechten  
(10 december) werden deze voor het eerst gebruikt. 

VOORUITSTREVEND GELUID 
‘Het was echt fantastisch om te merken dat mensen in de gemeen-
schap hiermee bezig zijn’, stelt dominee Diana. ‘Zelf voel ik me 
vaak alleen staan met deze thema’s rondom geweld tegen vrouwen. 
Vaak zien mensen het als een taak voor sociaal werk om bijvoor-
beeld vrouwenbesnijdenis bespreekbaar te maken. Ik vind juist  
dat we hier als kerk aandacht aan moeten geven. Dat kan door  
de Bijbel mét de gemeenschap te lezen, in plaats van het voor te 
lezen. Wat me het meest is bijgebleven, is de chauffeur die na af-
loop bijna huilend naar me toekwam. Hij kon niet geloven dat de 
teksten zoveel te zeggen hadden. Door op de achtergrond mee te 
luisteren voelde hij dat hij dit ook kon. Hij heeft me zelfs nog opge-
beld over hoe hij het heeft opgepakt.’   

‘Je kan Bijbelteksten op verschillende manieren 

benaderen’ vertelt John Ojao, van onze lokale 

samenwerkingspartner Terelepar in Uganda. ‘Ik 

zie nu hoe ik de teksten kan gebruiken bij lobby 

voor erfrechten en bijvoorbeeld landrechten voor 

vrouwen. Dominee Diana gaf ons daarin waarde-

volle inzichten.’ 

Wat kunnen we in de Bijbel lezen over de rollen van 
mannen en vrouwen? En hoe kunnen we de teksten 
inzetten om geweld tegen vrouwen te verminderen  
en vrouwenrechten te versterken? Met die vragen  
bestudeerden verschillende religieuze leiders in  
Uganda teksten uit de Bijbel en gaven daarbij ook  
aandacht aan Afrikaanse tradities. 

DRIE DAGEN VERDIEPEN 
De religieuze leiders kregen steun van theoloog en 
dominee Diana Mirembe van de Anglicaanse kerk in 

‘Er is niet één manier  
 om de Bijbel  te lezen’ 
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BOLIVIA
Bouwen aan gemeenschappen die vrij zijn van geweld. 
Met campagnes via radio en sociale media vroegen we aandacht 
voor het toegenomen geweld tegen vrouwen en informeerden we 
90.000 jongeren en volwassenen. 257 slachtoffers kregen psycho-
sociale hulp of juridische steun.  

COLOMBIA
Werken aan vredesopbouw met vrouwelijke leiders in steden 
en op het platteland. 
329 vrouwelijke leiders, ontheemde vrouwen en slachtoffers van 
geweld uit verschillende gemeenschappen in Antioquia, Norte del 
Cauca, Bogotá en Montes de Maria leerden over hun rechten, het 
voorkomen van geweld en hun rol bij besluitvorming. 

DR CONGO 
De erkenning van vrouwen als leiders en conflictbemiddelaars 
door het trainen van vrouwen en meisjes en door mannen 
bewust te maken van de rechten van vrouwen.  
Dankzij de inzet van onze lokale partners erkent de katholieke  
kerk in DR Congo de rol van vrouwen en mogen zij deelnemen aan 
de parochieraad.  

INDONESIË 
Tegengaan van mensenhandel door preventie, opvang van 
slachtoffers en lobby. 
2.000 slachtoffers van mensenhandel kregen juridische, psychoso-
ciale en economische steun om hun leven opnieuw op te bouwen. 

UGANDA 
Tegengaan van geweld tegen vrouwen en meisjes door de 
veranderkracht van religie en de morele autoriteit van religieu-
ze leiders in te zetten.   
Elf partnerorganisaties werden getraind in de MenEngage-methode 
om in 2021 vaderschapsgroepen te leiden die gelijkheid tussen 
man en vrouw promoten. 

BEHAALDE RESULTATEN  

2020

76

We geven een aantal resultaten per land. Lobby, onderzoek 
en uitwisselingen tussen landen dragen bij aan het bereiken 
van deze resultaten. 

WERELDWIJD...

137
vrouwen aan de 

gevolgen van 
huiselijk geweld

Overlijden dagelijks

1   3
vrouwen te maken 
met geweld door 

een man

op
deKrijgt

71%
van de slachtoffers 
van mensenhandel 

vrouw 

Is

Samuel en Betty Ongima uit Kyere in 

Oost-Uganda lezen samen met hun 

kinderen uit de Bijbel.



Geloof dat bevrijdt,  
geloof dat beknelt

Als je aan vrede werkt, kun je niet om geloof heen. Ruim 

tachtig procent van de wereldbevolking is religieus. Wij  

geloven in de verbindende kracht van religie. We zien in ons 

werk echter vaak geloofs- en levensovertuigingen die onder-

scheid aanbrengen tussen mensen. Overtuigingen die meer 

waarde toekennen aan die ene mens, cultuur of religie dan 

aan de andere. Tussen religies, maar ook binnen religies. 

Overtuigingen die leiden tot uitsluiting, onderdrukking,  

radicalisering en geweld. 

Wij steunen lokale mensen met een missie die juist die   

overtuigingen bestrijden. Gemeenschapsleiders, vrouwelijke 

leiders, religieuze leiders en jongerenleiders. Mensen die  

verschillende religies samenbrengen en de dialoog starten.  

Met elkaar en met de overheid, en zo bijdragen aan tolerantie. 

Want we geloven dat overtuigingen door persoonlijke relaties 

en ervaringen effectief en duurzaam kunnen veranderen. 

een andere religie. Hij verwachtte dat de groepen en religies te 
verschillend waren. Een conferentie over vrede en mensenrechten 
opende zijn ogen. ‘Mensen met verschillende culturen, religies en 
overtuigingen kwamen samen om mensenrechten te verdedigen  
en te bouwen aan vrede voor iedereen. Ik had tot dan toe alleen  
de strijd tussen moslims, christenen en Lumads gezien. En niet  
gedacht dat we samen kunnen werken aan vrede. Ik besefte op  
die bijeenkomst dat onze verschillen ons kunnen verenigen.’ 

VOORWAARDEN VOOR DUURZAME VREDE 
Inmiddels is hij zelf een van de aanjagers van vredesbijeen -
komsten en startte hij een boerenorganisatie. ‘Een gezonde  
bodem, water, lucht en voedsel zijn voorwaarden voor duurzame 
vrede.’ De bedoeling is om de gemeenschap van boeren, vrouwen 
en jongeren bij elkaar te brengen voor een duurzame toekomst, 
ongeacht hun achtergrond. ‘In onze verschillende overtuigingen 
en religies hebben we allemaal de taak om de natuur en alle  
creaties te koesteren. We kunnen letterlijk geen vrede vinden  
met een lege maag. We zijn allemaal zaaiers, predikers en  
beoefenaars van vrede. Dat brengt ons samen.’ 

Op zoek naar vrede besloot de Filipijnse Jaime 

Dadol priester te worden. ‘Ik geloofde niet in een 

toekomst als boer zoals mijn ouders. Ik zag land-

bouw als niet-vooruitstrevend.’ Toch verbouwt hij 

nu gewassen op een klein stukje land én bouwt 

hij aan vrede.  

Als kind moest pater Jaime Dadol met zijn ouders  
vluchten voor de oorlog op Mindanao. Ze werden  
verdreven van hun land en lieten hun boerderij met 
dieren achter. Dadol zag geen toekomst in de land-
bouw. Hij zocht gemoedsrust na alles wat hij had  
meegemaakt en besloot priester te worden. 

ONZE VERSCHILLEN KUNNEN ONS VERENIGEN 
Lang concentreerde hij zich als leider op zijn religieuze 
taken. Hij maakte zich geen zorgen over andere  
sociale aspecten of gemeenschapsactiviteiten, en  
dacht al helemaal niet aan contact met mensen van  

‘Vrede vind je niet  
    op een lege maag’ 
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FILIPIJNEN
Bruggen slaan tussen de inheemse, islamitische en christelijke 
bevolkingsgroepen. 
25 vrouwen brachten een paar dagen door in een gemeenschap 
met andere culturele, etnische en religieuze wortels. Daardoor 
kregen ze beter begrip en meer respect voor andere religies en zijn 
ze zich meer bewust van hun eigen vooroordelen. 

INDONESIË 
Tegengaan van haatzaaien en radicalisering via sociale media 
door alternatieve verhalen over tolerantie en diversiteit te delen. 
Jongeren en religieuze leiders voerden samen campagne voor diver-
siteit in 100 steden en bereikten meer dan 5,3 miljoen inwoners.

KENIA 
Tegengaan van radicalisering en discriminatie met inzet van  
vrouwelijke leiders en door samenwerking tussen politie  
en gemeenschappen.  
Women of Faith, een netwerk van vrouwelijke leiders van verschil-
lende religies, ging in gesprek met politie en lokale overheid over 
buitensporig politiegeweld in Mombasa en Kwale. Mede dankzij 
hun inzet heeft de regio nu een speciaal team dat de overheid 
adviseert en waardoor het geweld tijdens de pandemie afnam. 

IRAK [eind 2020 gestart] 
Bevorderen van dialoog tussen verschillende religieuze  
gemeenschappen in Kirkuk.  
10 christelijke jongeren leerden hoe ze als gespreksleider ont-
moetingen tussen Koerden, Turkmenen en Arabieren kunnen  
begeleiden en zo mensen kunnen verbinden om te bouwen aan 
vrede. 70 inwoners van Kirkuk namen deel aan deze gesprekken. 

PAKISTAN  
Bevorderen van onderwijs over tolerantie en respect voor  
diversiteit.  
Schoolbesturen en leraren op vijftien scholen leerden omgaan met 
discriminatie in Pakistaanse tekstboeken, zodat niemand als min-
derwaardig wordt gezien. Zo wordt school ook voor kinderen van 
religieuze minderheden een veilige plek. 

BEHAALDE RESULTATEN  

2020

98

We geven een aantal resultaten per land. Lobby, onderzoek  
en uitwisselingen tussen landen dragen bij aan het bereiken 
van deze resultaten. 

52
57

overheden kennen flinke 
restricties rond religie

In

80%
van de wereld-

bevolking is 
religieus

landen ervaren 
mensen geweld 

door spanningen 
tussen religieuze 

groepen

Pater Jaime Dadol deelt zijn verhaal 

tijdens een vredesbijeenkomst.



Gemeenschap centraal  
in lokale vredesopbouw 

Veel machthebbers die orde, recht en vrede handhaven of 

proberen te herstellen praten over de hoofden van gewone 

mensen heen. Overheden zien het als een taak van leger  

en politie om op te treden als vredestichters. Vaak leidt dit 

juist tot verdeeldheid, discriminatie, haat en geweld waarbij 

burgers omkomen. Elke dag weer.  

Met lokale mensen met een missie steunen we vredes opbouw 

in gemeenschappen. Gewone mensen krijgen de ruimte om 

hun ideeën en behoeften over onrecht, conflict en vrede te 

delen en ondernemen zelf actie. Ze krijgen invloed en 

 zeggenschap. Samen vormen ze groepen van vrouwen, 

 jongeren of bijvoorbeeld minderheden, die opkomen voor  

hun rechten. Ze gaan in gesprek met lokale overheden en 

werken zo aan vrede voor hun gemeenschap.   

sociale en etnische groepen over de weg naar lokale vrede. De 
impact van die eerste dialoog was groter dan we hadden durven 
dromen. Ons bescheiden vredesinitiatief groeide, geheel op lokale 
kracht, uit tot een groot interreligieus en interetnisch netwerk van 
pastors, priesters en leiders uit vijf verschillende etnische groepen. 
Ze noemen zich Upper Nile Religious Initiative for Peace and  
Reconciliation (UPNRIPR) en brengen landelijk mensen van ver-
schillende religies en etniciteiten bijeen om zich te verzoenen. 

ERKENNING VAN LOKALE OVERHEID 
De nieuwe vredesbeweging voerde gesprekken met politici, leden 
van de intellectuele elite, religieuze leiders, gemeenschapsleiders 
en vrouwenleiders. De gouverneur van de Upper Nile regio is zelfs 
zo enthousiast dat hij hen heeft benoemd tot het belangrijkste or-
gaan om aan vrede en verzoening te werken. Omdat religie volgens 
hem de kracht heeft om rivaliserende groepen bijeen te brengen, 
zodat eindelijk een einde kan worden gemaakt aan de oorlog.  
Bijeenkomsten van het netwerk trekken steeds meer mensen.  
Vijftienhonderd mensen komen af op gebedssessies. En elke week 
wordt de vredescampagne uitgezonden op de nationale televisie. 
Zo kan een klein zaadje uitgroeien tot een sterke vredesbeweging. 

In 2019 brachten we in Zuid-Sudan religieuze 

leiders bijeen om een vredesdialoog te starten. 

Die eerste gesprekken groeiden in 2020 uit tot 

een nieuwe vredesbeweging.   

Zuid-Sudan is een extreem arm land waar al decennialang 
oorlog woedt. Hoewel de belangrijkste leiders in 2018 
een vredesovereenkomst sloten, zijn er dagelijks geweld-
dadigheden. Miljoenen mensen wonen in vluchtelingen-
kampen in hun eigen land of daarbuiten. De burgeroorlog 
heeft gezorgd voor een diep wantrouwen. 

VREDESDIALOOG OP GANG BRENGEN 
De overgrote meerderheid van de bevolking is christe-
lijk vermengd met vormen van traditionele religies. In  
de Upper Nile zetten lokale organisaties zich met onze 
steun in voor het herstellen van het vertrouwen tussen 
de verschillende (etnische) groepen. In 2019 brachten 
we in de regio religieuze leiders bijeen. In verschillende 
bijeenkomsten spraken de twaalf leiders uit diverse 

Dialoog groeit uit tot  
landelijke vredescampagne 
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INDIA
Bouwen aan een diverse en inclusieve samenleving in  
India door het tegengaan van geweld, discriminatie,  
en mensenrechtenschendingen van met name Dalits,  
Adivasi en religieuze minderheden.  
Samen met vrouwen- en jongerengroepen bereikten we in  
310 dorpen in totaal zo’n 35.000 inwoners met vredes - 
initiatieven en versterking van onderlinge solidariteit. 

ZUID-SUDAN  
Bouwen aan samenhang in de maatschappij door trauma-
verwerking en het vergroten van financiële zelfredzaamheid.  
Meer dan 1.500 religieuze leiders, gemeenschapsleiders,  
politici en burgers namen deel aan bijeenkomsten van de 
Malakal  vredes-dialoog. 

KAMEROEN 
Bemiddelen bij landconflicten, geboorteregistratie van 
 (ontheemde) kinderen en vastleggen van oorlogsmisdaden.  
1.975 mannen en 3.905 vrouwen namen deel aan activiteiten 
voor vrede en het oplossen van landconflicten in de regio’s  
Garoua, Bamenda en Yaoundé. 

BURUNDI 
Verbeteren van de samenwerking tussen gemeenschappen  
en hun lokaal bestuur, vreedzaam oplossen van kleinschalige 
lokale conflicten.   
2.000 leden van politieke partijen in de gemeente Giharo namen  
deel aan bewustwordingssessies over vreedzame samenleving  
tijdens de verkiezingsperiode. Na afloop besloten ze zich in te  
zetten voor  geweldloze samenwerking en communicatie. 

COLOMBIA  
Werken aan vredesopbouw met Afro-Colombianen, 
inheemsen en vrouwen.  
Samen met fotograaf Federico Ríos zorgden we lokaal en  
internationaal voor aandacht voor de levensbedreigende 
situatie van gemeenschapsleiders in Colombia.  

BEHAALDE RESULTATEN  

2020

1110

We geven een aantal resultaten per land. Lobby, onderzoek  
en uitwisselingen tussen landen dragen bij aan het bereiken 
van deze resultaten. 

Volgens onderzoek van Freedom House* heeft de vrijheid in de wereld 
het laagste punt bereikt sinds de start van een 15-jarige periode van 
democratisch verval in 2005. Gekeken naar politieke rechten en 
burgerlijke vrijheden worden in 2020 82 landen als vrij aangemerkt, 
terwijl 113 landen als gedeeltelijk vrij of niet-vrij worden bestempeld.  

* freedomhouse.org  

59 
landen

54 landen 

82
landen

vrij

deels vrij

niet-vrij

MONDIALE VRIJHEID

Leiders van verschillende gemeenschappen startten 

in Zuid-Sudan een nieuwe vredesbeweging.
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RELIGIEFREEDOM OF RELIGION AND BELIEF

Minister van Buitenlandse Zaken, Stef Blok, en 
 Speciaal Gezant Religie en Levensovertuiging,  
Jos Douma, gingen op 2 juli 2020 via internet   
in gesprek met gemeenschapsleiders in Kenia.  
Een primeur, niet eerder sprak de minister met  
lokale jongeren-, vrouwen- en religieuze leiders 
over hun rol in het voorkomen van rekrutering  
van jongeren door terreurgroepen.  

Ondanks de coronapandemie lukte het onze  
samenwerkingspartners in de Filipijnen (foto  
links) en Kameroen (foto boven) om mensen  
van verschillende religies samen te brengen. 
Gemeenschapsleiders en jongeren volgden work-
shops over de rol van religie in vredesopbouw. 

‘Ik ontdekte dat we allemaal hetzelfde willen’, vertelt Ferlina Cabactulan Otasa uit de Filipijnen, 

nadat ze deelnam aan activiteiten voor vrijheid van godsdienst en geloof. ‘Ik leerde dat als je  

elkaars overtuigingen respecteert, het mogelijk is om samen te werken aan vrede.’

Ferlina woont op het eiland Mindanao. In een gebied met 
veel sociale onzekerheid en een vaak gewelddadige 
machtsstrijd tussen de drie bevolkingsgroepen: de 
christelijke meerderheid, de moslims en inheemse 
minderheden. In 2020 startten we samen met de mensen 
van onze lokale netwerken een programma voor vrijheid 
van religie en geloof. ‘Als mensen van verschillende 
religies en tradities elkaar ontmoeten en luisteren naar 
elkaars verhaal, blijkt dat ze tegen dezelfde problemen 
aanlopen. En dat ze meer overeenkomsten dan verschillen 
hebben’, vertelt programmaregisseur Paul Wolters. 

WERKEN AAN RELIGIEUZE TOLERANTIE
De activiteiten in de Filipijnen zijn een onderdeel van het 
programma Freedom of Religion and Belief (FoRB). ‘Samen 
met lokale partners richten we ons op het bevorderen van 
tolerantie tussen religieuze groepen en het verminderen 
van radicalisering’, legt Paul uit. ‘Dat doen we door dialoog 
op gang te brengen tussen gemeenschappen, maar ook 

binnen religieuze gemeenschappen waar de gematigde 
stem onder druk staat. We verbinden netwerken in 
binnen- en buitenland en zetten lobby in. Concreet 
betekent dit bijvoorbeeld dat onze partners interreligieuze 
bijeenkomsten organiseren en ontmoetingen tussen 
vrouwengroepen of jeugdgroepen en overheidsinstanties. 
Ook de workshops voor vrede die Ferlina bijwoonde, 
dragen bij aan het verminderen van spanningen tussen 
verschillende groepen en aan de ontwikkeling van een 
vreedzame samenleving.’

SPANNINGEN LEIDEN TOT RADICALISERING
Het FoRB-programma loopt sinds 2018 in Kenia, Pakistan 
en Indonesië en is in 2020 uitgebreid naar de Filipijnen en 
Kameroen. Het bouwt voort op de fijnmazige netwerken en 
de effectieve oplossingen die onze lokale partners 
ontwikkelen. Programmaregisseur Stephanie Joubert is 
vanaf de start betrokken en coördineert het programma in 
Kenia, Pakistan en Indonesië. ‘Radicalisering ontstaat niet 

Samen werken aan  
vrede en veiligheid

alleen door het buitensluiten van bepaalde religieuze groepen, maar hangt 
ook samen met sociaal-economische ontwikkelingen en de invloed van 
machthebbers. Zo zette in Sulawesi in Indonesië de burgeroorlog de ver-
houdingen tussen christenen en moslims op scherp. En nu voeren overheid, 
grote bedrijven en gemeenschappen strijd om een gebied rijk aan grondstoffen 
en een groot meer. De bevolking wordt tegen elkaar uitgespeeld en religieuze 
en inheemse groepen komen tegenover elkaar te staan. De kracht van het 
programma is dat het mensen van verschillende religies helpt hun verschillen te 
overbruggen door samen te werken aan hun gemeenschappelijke belang: 
veiligheid.’ 

NATIONALE EN INTERNATIONALE SAMENWERKING
We steunen initiatieven en verbinden lokale oplossingen voor meer tolerantie 
op nationaal én internationaal niveau. Zo reisden in 2020 veertien jongeren  

uit Indonesië en Nederland naar Kenia om ervaringen uit te wisselen. Ze 
bezochten de lokale politie, spraken met jongeren van verschillende geloven 
en kregen nieuwe inzichten van een imam uit Nairobi. ‘Die uitwisseling bracht 
echt een beweging op gang’, blikt Stephanie terug. ‘Dat gaven we begin 2021, 
vanwege de coronapandemie online, een vervolg. Trainers van het Gusdurian 
Network in Indonesië gaven de jonge vredespioniers uit de verschillende 
landen tips voor het opzetten van wervende online campagnes. Campagnes 
gericht op tolerantie en samenwerking en tegen haatzaaien op sociale media. 
Bijzonder in Indonesië is bijvoorbeeld de samenwerking van de jongeren met 
verschillende religieuze leiders om een tolerant verhaal te delen, zowel in de 
gemeenschap als online. Samen hebben ze een enorm bereik van meer dan 
vijf miljoen mensen in 100 steden.’

STEUN VOOR LOKALE HELDEN
‘We konden door de lockdowns in 2020 minder voort varend van start in 
Noord-Kameroen en de Filipijnen. Maar onze lokale partners pakten het 
fantastisch op zodra de regels het toelieten’, vat Paul de introductie van  
FoRB in die landen samen. ‘We moeten niet vergeten dat deze mensen vaak 
onder moeilijke omstandigheden werken. In gebieden waar overheden het  
niet zo nauw nemen met mensenrechten of gewelddadige groepen actief zijn. 
Ze zetten zich in met gevaar voor eigen leven. Deze lokale helden verdienen 
onze structurele steun en solidariteit.’

Het programma Freedom of Religion and Belief wordt gefinancierd  
door het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken.

‘Als mensen van verschillende religies en tradities elkaar  
ontmoeten en luisteren naar elkaars verhaal, blijkt dat ze  

meer overeenkomsten dan verschillen hebben.’ 

Paul Wolters 

12 13



14

Een wereldwijde crisis is voor mensen in kwetsbare posities extra schrijnend. Dat bleek  

duidelijk toen in het voorjaar van 2020 de coronapandemie uitbrak. COVID-19 legde economieën 

stil en creëerde onzekerheid en wantrouwen. Toch leidde deze crisis ook tot mooie initiatieven.  

Kwetsbare mensen verliezen tijdens een crisis 
als eersten hun baan, moeten hun huis uit en 
hebben geen eten. We zagen dat het aantal 
gevallen van huiselijk geweld wereldwijd toenam, 
doordat mensen tijdens lockdowns hun huizen 
niet mochten verlaten. In Uganda nam het 
geweld tegen burgers door de overheid toe. En 
in Colombia werden meer gemeenschapsleiders 
dan ooit door gewelddadige groepen gedood. 
In alle landen waar we actief zijn, zorgde het 
virus voor onrust. Het wantrouwen tussen 
bevolkingsgroepen groeide. Bijvoorbeeld doordat 
minderheden en onderdrukte gemeenschappen 
de schuld kregen van het verspreiden van het 
virus, zoals in India.

GELIJKWAARDIGE PARTNERS
Voor onze samenwerkingspartners betekende deze crisis 
dat ze activiteiten anders moesten invullen. Werken in kleine 
groepen, geen huisbezoeken, meer telefonische en digitale 
ondersteuning. Daarnaast zetten ze in op noodhulp en 
op communicatie over het nieuwe virus. Zo vertaalden de 
samenwerkingspartners in DR Congo uitleg over hygiëne  
en het voorkomen van virusverspreiding in lokale talen. 
Ook de medewerkers van Mensen met een Missie in Nederland 
konden niet op bezoek bij de verschillende projecten. Ondanks 
het gemis van directe sociale contacten levert het online werken 
ook verrassende en intensieve manieren van samenwerken op. 
Doordat we allemaal online werken, is de samenwerking met 
de mensen in de verschillende landen nog gelijkwaardiger en 
intensiever geworden.

RELIGIE

Dubbel getroffen  
door de coronapandemie

CORONA
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SOLIDARITEIT IN INDIA 
COVID-19 sloeg hard toe in India. De moslimgemeenschap 
kreeg de schuld van de snelle verspreiding van het virus. 
De lockdown zorgde voor nog meer problemen. Een 
groot deel van de armste Indiërs werkt als dagloner. Door 
de totale lockdown verloren zij plotseling hun inkomen. 
Tienduizenden mensen moesten noodgedwongen te voet 
naar huis, omdat alle vervoer van de ene op de andere 
dag werd gestopt. Echt betrouwbare cijfers zijn er niet, 
maar India hoort zonder twijfel tot de landen die het hardst 
getroffen zijn door COVID-19. In deze situatie zette pater 
Yesumarian van het Dalit Human Rights Centre noodhulp in 
om de relaties tussen moslims en hindoes te verbeteren. 

‘Met ongebruikt budget voor reguliere activiteiten kochten 
we hulpgoederen. Als christelijke organisatie hebben we  
ze samen met hindoes uitgedeeld aan moslims én 
andersom. Vanuit de tempel, moskee of kerk. Zo heeft 
een zorgelijke situatie bijgedragen aan sympathie en 
samenwerking tussen bevolkingsgroepen.’

RADIOCAMPAGNE IN DR CONGO
Hoe kun je verspreiding van het virus voorkomen als je  
de instructies vanuit de overheid niet begrijpt of vertrouwt? 
In DR Congo vertaalden religieuze organisaties, die wel 
worden vertrouwd, de veiligheidsinstructies naar lokale  
talen en voegden illustraties toe. Zodat mensen in af-
gelegen gemeenschappen begrijpen wat nodig is om 
besmetting te voorkomen. 

Daarnaast produceerden ze radioprogramma’s die niet 
alleen aandacht besteden aan COVID, maar ook aan het 
voorkomen van gendergere lateerd geweld. Want ook in 
DR Congo nam door stress en economische achterstand 
huiselijk geweld toe.

‘Als christelijke organisatie 
deelden we samen met 

hindoes en moslims noodhulp uit.’

Onze samenwerkingspartner in DR Congo laat kleine ondernemers 

zien hoe ze besmetting met het coronavirus kunnen voorkomen.



De Nederlandse religieuzen houden 
het missionaire vuur brandend 
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RELIGIEDE ORGANISATIE

 
De AMA-commissie bestaat uit religieuzen en leken die nauw 
 verbonden zijn met een congregatie. ‘We hebben ruime ervaring  
en kennis van missionair werk en internationale samenwerking’,  
vertelt Mariëlle Beusmans. Zelf is ze drie keer op missie geweest  
naar Tanzania en Kenia. Ze werkte onder andere samen met Maasai-  
vrouwen aan thema’s zoals vrouwenrechten en zelfbeschikkingsrecht. 
‘Voor mij is het belangrijk dat we werken vanuit de eigen kracht en 
wensen van vrouwen. Zij bepalen wat ze willen en hoe ze dat willen 
doen. Ik ben hooguit iemand die verdiepende vragen stelt en mensen 
aan het denken zet.’  

De wereld is er voor iedereen 
‘Als AMA-commissie kijken we hoe de programma’s in de verschillende 
landen worden ingevuld. We geven advies vanuit het perspectief, de 
waarden en traditie van de religieuzen’, legt Mariëlle uit. ‘Goed samen-
leven staat voor ons centraal. We zijn allemaal broeders en zusters  
van elkaar. We zijn niet hetzelfde, maar wel gelijkwaardig. En zoals  
paus Franciscus in de encycliek Fratelli Tutti zegt, de wereld is er  
voor iedereen.’ De leden van de commissie brengen elk hun eigen  
ervaring in. ‘Je merkt tijdens onze besprekingen dat we samen met 
mensen uit Afrika, Azië en Latijns-Amerika hebben geleefd. Net als  
de samenwerkingspartners van Mensen met een Missie nu, kregen  
ook wij te maken met autoritaire en repressieve regimes en structuren  
van machthebbers. We probeerden steeds lokaal medestanders te 
vinden om ons werk en leven vol te houden. Die levenservaring is  

van onschatbare waarde. En die gebruiken we om mee te denken  
bij de dilemma’s die de programmamedewerkers van Mensen met  
een Missie aan ons voorleggen.’  

Daar zijn waar anderen niet komen 
‘Ik ben supertrots op de medewerkers en samenwerkings-
partners en het enthousiasme en de creativiteit waarmee ze 
programma’s opzetten. Heel concrete projecten over de relatie 
tussen mannen en vrouwen, meerderheden en minderheden en 
samenleven in conflictgebieden. Met een aanpak die aansluit  
bij de vraag en behoefte van mensen. We zien als commissie  
dat de samenwerking met de mensen in Afrika, Azië en Latijns- 
Amerika steeds gelijkwaardiger is geworden. Zij zien Mensen  
met een Missie als een onafhankelijke partner die hen kan  
adviseren en ondersteunen. De meerwaarde van Mensen met  
een Missie is om toerusting en verdieping te bieden, terwijl de 
mensen ter plekke het echte werk doen. De vele ervaringen, 
creativiteit en open houding zal Mensen met een Missie helpen 
om steeds nieuwe relaties aan te gaan en daar te zijn waar 
niemand anders komt. Ik hoop dat de AMA-commissie daaraan 
nog lang kan bijdragen.’  

Later dit jaar vertrekt Mariëlle Beusmans opnieuw op missie  
naar Tanzania. Dat betekent dat wij afscheid nemen van een 
betrokken AMA-voorzitter.  

Dankzij de genereuze steun van religieuze instituten aan 

het internationale solidariteitsfonds van de Nederlandse 

religieuzen, het AMA-fonds, kan Mensen met een Missie 

al sinds 1975 bouwen aan gemeenschappen die vrij zijn 

van geweld. De Adviescommissie Missionaire Activiteiten 

ziet erop toe dat de missionaire traditie in ons werk 

gewaarborgd blijft. Voorzitter Mariëlle Beusmans, 

verbonden aan de Congregatie van de Paters van de 

Heilige Geest, vertelt hoe de commissie deze rol invult. 

NOODKREET UIT COLOMBIA
Sinds de coronapandemie is het geweld in Colombia sterk 

toegenomen. Afro-Colombianen, inheemsen en vrouwen leven 

voortdurend in angst. Op steun van de overheid hoeven ze niet  

te rekenen. In deze uitzichtloze situatie spelen gemeenschaps-

leiders een cruciale rol. Moedige Colombianen die noodhulp  

regelen en huizen openen waar vrouwen veilig zijn. Ze vormen  

als het ware een verzet tegen de onderdrukking en het geweld. 

Maar niet zonder gevaar.  

In 2020 werden 310 leiders vermoord door gewapende groepen.

Mensen met een Missie brengt de situatie in Colombia voortdurend 

onder de aandacht om de druk op de Colombiaanse overheid op te 

voeren. Dat deden we in 2020 met het Red Flag Report. Deze 

noodkreet van Colombianen boden we aan bij verschillende 

ambassades en de Delegatie van de Europese Unie in Colombia. 

Tijdens een webinar bespraken twee vrouwelijke gemeenschaps-

leiders de situatie met de Nederlandse ambassade en de Europese 

Delegatie in Colombia. Ook organiseerden we een online expositie 

over de Colombiaanse gemeenschapsleiders. We gaan door  

in 2021, want het geweld tegen gemeenschapsleiders moet stoppen.

Bekijk de expositie op expo-redflag.com

Samen werken we aan  
vrede en verzoening
In 2020 zetten honderden mensen zich in voor 
onze wereldwijde missie. In de landen waar  
we actief zijn werken we samen met 121 
partnerorganisaties en kerkelijke, andere 
geloofsgebaseerde en maatschappelijke 
organisaties. Vanuit Nederland houden 
vierendertig medewerkers (23 fte) zich bezig  
met onze missie voor vrede en verzoening. 

Mensen met een Missie is een fondsenwervende 
instelling. De organisatie bestaat uit een Raad  
van Toezicht, een directeur-bestuurder en een  
team gedreven medewerkers. 

De Adviescommissie Missionaire Activiteiten  
(AMA-commissie) vormt een belangrijk adviesorgaan 
voor Mensen met een Missie. De commissie ziet erop 
toe dat de fundamenten van de missionaire traditie 
en spiritualiteit in het werk van Mensen met een 
Missie gewaarborgd blijven.

In de Raad van Toezicht zaten  
in 2020 de volgende personen:
Eric Heres (voorzitter) 
Jaap van den Ende (secretaris) 
Ouindinda Nikièma 
Andrea Visser 
Frater Broer Huitema CMM
Froukje Gaasterland

In 2020 bestond de AMA-commissie  
uit de volgende leden:
Mariëlle Beusmans, geassocieerd lid CSSp (voorzitter) 
Toos Beentjes, geassocieerd lid MHM 
Zuster Melina Polo SSpS 
Tom Boesten (kwaliteitslid KNR) 
Paul Bergmans 
Marjan Stoffers (ambtelijk secretaris) 

2020 LOBBY
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Wij willen een verschil maken voor zoveel mogelijk mensen, daarom werken we zo  

efficiënt mogelijk en verwachten dat ook van onze partners. Daardoor konden we  

in 2020, 83 procent van onze uitgaven direct aan ons programmawerk besteden.  

Aan beheer en administratie gaven we 4 procent uit. De kosten van fondsenwerving  

bedroegen 16 procent van de totaal ontvangen bijdragen van donateurs en fondsen.  

We zetten de belangrijkste cijfers voor u op een rij. 

RELIGIE

Zo besteedden  
we uw bijdrage

FINANCIËN
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2020
Inkomsten

Doelstellings bestedingen

Bestedingen

Programmabudget

Waar kwamen in 2020 onze  
inkomsten vandaan? 

Particulieren € 690.724
Subsidies overheden  €  2.059.401
Organisaties zonder winststreven €  3.554.055
Tegenprestaties voor diensten € 9.075

Hoe hebben we in 2020 ons budget over deze doelstellingen verdeeld? 

Programmawerk €  4.899.662
Lobby & voorlichting € 312.554
Ondersteuning missionarissen € 170.560

Hoe hebben we ons programmabudget van € 4.899.662 verdeeld over 
de verschillende landen waar we werken? 

Hoe zijn in 2020 de totale bestedingen  
verdeeld over de verschillende kostenposten? 

Doelstellingen € 5.382.776
Werving € 864.782
Beheer & Administratie € 260.198

Bolivia 7,3%
Burundi 7,9%
Colombia 9,4%
DRCongo 11,2%
Filipijnen 9,6%

India 7,3%
Indonesië 10,1%
Irak 1,9%
Kameroen 14,9%
Kenia 2,9%

Pakistan 3,1%
Mexico 1,0%
Uganda 6,8%
Zuid-Sudan 6,5%

Voor een uitgebreid financieel overzicht verwijzen we u graag naar onze gecertificeerde jaarrekening,  opgesteld volgens richtlijn 650 voor fondsenwervende organisaties. 
Deze is te vinden op onze website mensenmeteenmissie.nl/jaarrekening2020 19

Vertrouwen herstellen 
in Irak en Koerdistan

‘In Irak zijn gemeenschappen door machthebbers 
uit elkaar gedreven’, legt programmaregisseur 
Janneke Stegeman uit. ‘Het bewind van Saddam 
Hussein, de invasie onder Amerikaanse leiding 
in 2003 en de terreurbeweging ISIS zorgden voor 
veel leed en doden. Leden van verschillende  
etnische en religieuze groepen wantrouwen  
elkaar. En ze hebben nauwelijks de kans om 
elkaar te ontmoeten, laat staan om zinvol in  
gesprek te gaan om vertrouwen op te bouwen. 
Wij brengen ze samen om zo geweld tegen te gaan 
en te bouwen aan een vredige toekomst in Irak.’

Vanaf 2020 werkt Mensen met een Missie in Irak 
en Koerdistan om de verschillende religieuze 
groepen met elkaar in contact te brengen en ze  
te helpen elkaars verhaal te begrijpen.

Mensen met een Missie spreidt haar budget over verschillende doelstellingen: 
• het programmawerk in de landen waar we actief zijn; 
• de ondersteuning van Nederlandse missionarissen in het buitenland; 
• lobby en voorlichting. 



ZOLANG JE WORDT UITGESLOTEN OM JE GELOOF.

ZOLANG JE WORDT ONDERDRUKT OMDAT JE VROUW BENT.

ZOLANG JE WORDT GEDISCRIMINEERD OM JE AFKOMST.

ZOLANG ER GEWELD IS.  MENSEN MET EEN MISSIE

Doneer nu


