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Foto voorzijde: Arnobia Loboa Ararat 
is gemeenschapsleider in Colombia. Met 
haar vrouwennetwerk steunt ze vrouwen 
in het departement Cauca om economisch  
onafhankelijk te worden en op te komen 
voor zichzelf. Ook werkt ze aan het tegen-
gaan van seksueel geweld, discriminatie 
en racisme. Samen met 
49 andere vrouwelijke 
gemeenschapsleiders 
deelt zij haar verhaal 
in een inspirerend boek 
voor jonge vrouwen en 
meisjes. Met dit boek 
maken we het werk van 
deze vrouwen zicht-
baar.

Foto achterzijde: Sudha is een hindoe 
van de laagste kaste en werkt voor onze 
Indiase samenwerkingspartner. Ze 
brengt vrouwen van allerlei religieuze 
gemeenschappen, moslims, hindoes en 
christenen, samen om zo verdeeldheid te-
gen te gaan en de vrouwen uit hun isole-
ment te halen. Tijdens de bijeenkomsten 
verdwijnen de religieuze verschillen tus-
sen de vrouwen. Zo worden voorzichtig de 
zaadjes van hoop en tolerantie geplant.
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Investeren in dialoog
Wij blijven zo lang als mogelijk op plekken 
waar anderen weggaan. En starten de dialoog 
daar waar anderen niet komen. Ondanks de 
gevaren. Want door vol te houden en je nek 
uit te steken, kun je pas écht verandering op 
gang brengen. En werken aan een hoopvolle 
toekomst. 

In de landen waar wij werken worden mensen 
uitgesloten vanwege hun geloof, onderdrukt 

omdat ze vrouw zijn of gediscrimineerd om hun afkomst. Met soms vreselijke 
gevolgen. Haat, vijandigheid en geweld zorgen voor levenslange trauma’s en kosten 
mensen levens. Elke dag weer.

Ogenschijnlijk democratisch gekozen regimes maken zich in toenemende mate 
schuldig aan autoritair en onderdrukkend beleid. Zo heeft in de Filipijnen het leger 
van de overheid vrij spel gekregen om personen die hen niet aanstaan monddood 
te maken. En trekt de Indiase regering vergunningen in zodat buitenlandse 
hulporganisaties geen geld kunnen overmaken aan lokale, maatschappelijke 
organisaties die minderheden ondersteunen. De bewegingsvrijheid van onze 
mensen met een missie wordt steeds meer beperkt. 

Ons vredeswerk  vraagt om goede bescherming van onze mensen met een missie. 
Tegelijk blijft het belangrijk om de publieke opinie te beïnvloeden door je uit te 
spreken daar waar en wanneer dat  kan. We weten hoe schadelijke overtuigingen 
ontstaan en hoe die worden versterkt. We weten ook hoe we overtuigingen kunnen 
doorbreken en vrede en verzoening kunnen stimuleren. Door te werken aan de 
laag onder het conflict. Door te luisteren en een tegengeluid te laten horen. Een 
alternatief verhaal dat mensen verbindt. Want wanneer mensen elkaar ontmoeten, 
neemt de bereidheid toe open te staan voor andere perspectieven. Maar dat 
betekent wel dat je je nek moet durven uitsteken. Dat is wat de mensen 
met een missie in de landen waar we samen werken dagelijks doen. 
Zij laten een alternatieve manier van denken, discussiëren en 
handelen zien. En dat is wat wij in Nederland ook steeds 
vaker doen. Stelling nemen, ons begeven in de discussie die 
gepolariseerd is. Op zoek gaan naar die verbindende factor 
om mensen bij elkaar te brengen. Dat is een rol die wij 
vanaf 2022 nog meer op ons nemen. 

Rick van der Woud 
Directeur Mensen met een Missie
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Wij geloven dat geweld stopt waar 
mensen met elkaar in gesprek gaan 

Mensen met een Missie komt op voor mensen die lijden onder haat en 
 geweld. We werken wereldwijd aan het veranderen van de overtuiging dat 
de ene mens meer waard is dan de ander.  We brengen mensen bij elkaar 
die tegenover elkaar staan. Maken schadelijke overtuigingen bespreekbaar 
en zetten ons in om onderlinge haat en wantrouwen weg te nemen. Dat 
doen we samen met honderden samenwerkings partners in landen in Azië, 
 Afrika en Latijns-Amerika.

Wanneer mensen niet buiten hun 
kring van gelijkgestemden komen, 
worden schadelijke overtuigingen 
sterker. En groeien wantrouwen en 
haat. Om schadelijke overtuigingen te 
doorbreken, faciliteren en inspi reren 
wij tot dialoog, geven we positieve 
rolmodellen een podium, maken we 
mensen bewust van de andere kant 
van het verhaal én ondersteunen we 
slachtoffers van geweld.  

Onze samenwerkingspartners zijn  
échte mensen met een missie. Het 

Ons streven naar vrede en verzoening 
maakten we concreet in programma’s voor 
gelijkwaardigheid en verminderen van 
verdeeldheid op drie thema’s:  

GENDER
Het verbeteren van de positie van vrouwen. 

RELIGIE
Het versterken van interreligieuze relaties. 

ETNICITEIT
Minder verdeeldheid en meer verbinding 
tussen verschillende groepen mensen. 

zijn gemeenschaps- en religieuze 
 leiders, kleine lokale organisaties en 
jonge mensen met passie en tomeloos 
doorzettingsvermogen. Mensen die 
zich hard maken voor verandering 
en een toekomstvisie hebben voor 
hun  gemeenschap. Samen werken we 
aan hetzelfde doel: een wereld waar-
in mensen met elkaar praten in plaats 
van vechten. Ons werk doen we met  
de steun van particuliere donoren, 
 religieuze instellingen, stichtingen, 
fondsen en de Nederlandse overheid.

IN 2022 ZETTEN WE ONZE  
MISSIE VOORT 

Wilt u op de hoogte blijven van 
onze inspanningen voor vrede  
en verzoening? Meldt u dan aan  
voor onze digitale nieuwsbrief  
via mensenmeteenmissie.nl/
 aanmelden-nieuwsbrief
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VictoriaMarianela

‘Mannen denken 
altijd dat ze  

superieur zijn  
aan vrouwen’ 

LEES MARIANELA'S VERHAAL  

OP PAGINA 9

‘Ik wist niet  
dat een vrouw  
dit kon doen’

LEES VICTORIA'S  VERHAAL 
OP PAGINA 10

UITGESLOTEN
Sabana 

India 
FEITEN & CIJFERS

Zuid-Sudan
1,39 miljard inwoners

79,8% hindu 

14,2% islamitisch 

2,3%  christelijk 

1,7% sikh 

2% anders 
(bijv. inheemse  
spiritualiteit)

11,4 miljoen inwoners

37,2% katholiek

23,3% protestants

6,2% islamitisch 

32,9%
traditionele 
religies

0,4% anders 

KENGETALLEN IN INDIA 2021
Lokale samenwerkingspartners 12

Deelnemers activiteiten 48.915

Bereik doelgroep 78.351

Lokale, religieuze leiders of gemeenschapsleiders 700

KENGETALLEN IN ZUID-SUDAN 2021
Lokale samenwerkingspartners 7

Deelnemers activiteiten 9.160

Bereik doelgroep 28.850

Lokale, religieuze leiders of gemeenschapsleiders 60

KENGETALLEN IN BOLIVIA 2021
Lokale samenwerkingspartners 11

Deelnemers activiteiten 3.370

Bereik doelgroep 134.299

Lokale, religieuze leiders  
of gemeenschapsleiders

309

Nr. 135 OP GLOBAL PEACE INDEX (VAN 163)* 

Nr. 123 OP GENDER INEQUALITY INDEX (VAN 162)** 

Nr. 160 OP GLOBAL PEACE INDEX (VAN 163)* 

Nr. 185 OP HUMAN DEVELOPMENT INDEX (VAN 189)*** 

Nr. 105 OP GLOBAL PEACE 

INDEX (VAN 163)* 

Nr. 98 OP GENDER INEQUALITY 

INDEX (VAN 162)** 

11,9 miljoen   inwoners

65% katholiek 

20% evangelisch of  
ander christelijk geloof  

9% niet religieus 

6% anders (bijv. 
inheemse spiritualiteit)

Bolivia

**
* 
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‘Elke dag bid ik  
dat er een einde 

komt aan de  
discriminatie  
van moslims’

LEES SABANA'S VERHAAL 
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Haat en negativiteit  
verspreiden zich in India  
Sabana Begum (27) woont met haar gezin in Nilakottai, een dorp 
in het Zuid-Indiase district Dindigul. Hoewel het in haar dorp  
- waar overwegend moslims wonen - nog rustig is, zijn de vrouwen 
angstig voor conflicten tussen religies. De Indiase overheid voert 
namelijk een sterk pro-hindoe-beleid waardoor spanningen in  
andere delen van het land al toenamen. De moslimvrouwen  
blijven vooral binnenshuis en reizen nauwelijks naar buur-
dorpen. ‘Uiteindelijk lijden moslimvrouwen het meest. Elke dag 
bid ik dat er een einde komt aan discriminatie van moslims. Ik 
zou willen dat we onze symbolen van bescherming, zoals de hijab, 
mogen dragen’, zegt Sabana. Haar moeder Najima Begum kijkt 
bezorgd. ‘We durven onze dochters al niet te laten studeren of 
werken. Interreligieuze onverdraagzaamheid verstikt ons verder. 
Wij hebben geen enkel probleem met hindoes of christenen. Wij 
veroordelen mensen uit andere gemeenschappen niet. Het is 
allemaal het werk van de centrale overheid’, zegt Najima. 

INZETTEN OP DIALOOG •  JAARVERSLAG 2021

Sudha (49) is hindoe en werkt bij een christelijke 
samenwerkingspartner van Mensen met een Missie in India. 
Zelf is ze afkomstig uit de laagste, zwaar gediscrimineerde 
hindoekaste, de Dalits, en merkt dagelijks dat tolerantie 
tussen verschillende religies afneemt. ‘Wij creëren de 
mogelijkheid voor jonge vrouwen vanuit verschillende 
religieuze gemeenschappen om elkaar te ontmoeten. Dat 
doen we onder andere door naai en computerles te geven. 
De jonge vrouwen leren graag nieuwe vaardigheden om 
hun levensdromen na te jagen. Én ze gaan interreligieuze 
vriendschappen aan, worden deel van elkaars leven. Zo 
worden voorzichtig de zaadjes van hoop en tolerantie 
worden geplant.’

Paula Estensoro werkt bij een organisatie van gelovige feministen 
in Bolivia waarmee Mensen met een Missie samenwerkt. 
Ze ziet dat het geweld tegen meisjes en vrouwen de laatste 
jaren verergert en de vorm heftiger wordt. ‘Er is steeds meer 
seksueel geweld en steeds meer vrouwen worden vermoord. 
Jonge meisjes krijgen te maken met online pesten. Al dit geweld 
heeft een enorme impact op de maatschappij. Het vergroot de 
ongelijkheid, waardoor vrouwen minder kansen krijgen in het 
onderwijs, op de arbeidsmarkt, overal. Wij proberen verandering 
aan te zwengelen met onder andere workshops voor tieners. Ze 
krijgen seksuele voorlichting, doen interactieve spelletjes die 
hen doen inzien wat gewelddadige situaties zijn en leren voor 
zichzelf opkomen. Dat is hard nodig, want als er niks verandert, 
blijven kinderen opgroeien met het idee dat dit normaal is.’ 

‘De hindoe-nationalistische regering in India creëert 
een klimaat van religieuze verdeeldheid. Zij promoot 
een idee van India als het moederland van alle 
hindoes, waar mensen van andere religies een soort 
tweederangsburgers worden. Daardoor ontstaat veel 
onzekerheid onder moslims en christenen over waar 
dit naar toe gaat. Tegelijk zien vrijwel alle religieuze 
groepen vrouwen als minderwaardig. Wij werken samen 
met Indiase mensen met een missie die zich verzetten 
tegen deze koers. En juist voor een tegenbeweging 
zorgen. Mensen zoals Sudha, die verschillende religies 
samenbrengen, verdraagzaamheid promoten en 
opkomen voor vrouwen.’ 

‘Bolivia kent een sterke machocultuur. Al generaties 
lang groeien kinderen op met het idee dat een 
man dominant hoort te zijn en zien zij dat daarbij 
agressie wordt gebruikt. Samen met onze lokale 
samenwerkingspartners richten we ons in Bolivia op het 
terugdringen van geweld tegen vrouwen, onder andere 
door het veranderen van de hardnekkige overtuigingen 
over de positie van vrouwen. We maken een verbinding 
tussen vrouwenrechten en religie, omdat een groot 
deel van de bevolking religieus is en vaak juist in die 
religie de rechtvaardiging van de superioriteit van de 
man vindt. We zetten aan tot dialoog en inspireren tot 
zelfreflectie, bijvoorbeeld met workshops, het trainen 
van jongerenleiders, het herinterpreteren van de Bijbel 
en het geven van voorlichting.’ 

SOCIAAL WERKER 
SUDHA

SOCIOLOOG 
PAULA ESTENSORO

TON GROENEWEG VAN 

MARJOLEIN WESTERHOF VAN 

MENSEN MET EEN MISSIE 

MENSEN MET EEN MISSIE 

Steeds heftiger 
geweld in Bolivia   

Marianela Peñaranda Fernandez (35) woont in El 
Alto en verkoopt specerijen op de markt. Ze ziet 
dagelijks aan haar kraam wat de gevolgen zijn van 
het machismo in Bolivia. ‘Mannen denken altijd dat 
ze superieur zijn aan vrouwen, omdat ze misschien 
meer verdienen en meer werken. Ze denken dat 
ze ons daarom kunnen rondcommanderen en alle 
beslissingen mogen nemen. Dit krijgen we mee vanuit 
onze jeugd. Soms verdwijnen vrouwen plotseling. 
Dan zie ik ze niet meer op de markt en zijn ze gevlucht 
voor het geweld van hun man. Ik denk dat dit probleem 
alleen kan veranderen met educatie. Van vrouwen én 
mannen. Ook de media zouden er meer aandacht aan 
moeten geven.’  
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David zet in het door oorlog geteisterde ZuidSudan spaar 
en kredietgroepen op. Het concept is eenvoudig: de leden 
komen wekelijks bij elkaar en leggen geld in. Zo sparen ze 
individueel en gezamenlijk. ‘Deze spaar en kredietgroepen 
geven mensen weer perspectief’, vertelt David, die zelf ook 
in oorlog opgroeide. ‘Als je alleen aan traumaverwerking 
en heling werkt, blijft het succes beperkt. Met de spaar 
en leenmethode leren mensen actief te werken aan hun 
eigen ontwikkeling. Dat combineren we met taaltrainingen 
en bijvoorbeeld les in boekhouden. We hebben met ons 
programma echt een krachtig instrument om de veerkracht 
van families en gemeenschappen te vergroten.’ 

COÖRDINATOR
DAVID SOVULA

Trauma en 
wantrouwen  
in Zuid-Sudan    
Victoria David Baptist (40 jaar, getrouwd en 
moeder van negen kinderen) piekerde veel. 
Over hoe ze aan eten kwam, aan schoolgeld en 
hoe ze onafhankelijk kon zijn. Toen ze voor het 
eerst hoorde over spaar- en kredietgroepen was 
ze huiverig. Toch volgde ze drie trainingen en 
opende een eigen winkel. ‘Met de eerste lening 
kocht ik wat olie, zout, lucifers en kaarsen op de 
markt. Die spullen bewaarde ik, tot ik genoeg had 
verzameld om zelf te gaan verkopen. Met winst. 
Voor het eerst in mijn leven verdiende ik mijn 
eigen geld! Mijn man schrok ervan. Misschien 
was hij bang dat ik te sterk zou worden. Maar ik 
heb volgehouden. Ik ben heel blij dat dit op mijn 
pad kwam. Ik wist echt niet dat een vrouw dit 
kon, opkomen voor zichzelf, zakendoen en geld 
verdienen.’ 

‘Door de jarenlange oorlog en het geweld in Zuid-Sudan 
zijn veel mensen getraumatiseerd en zijn er diepe 
wonden geslagen tussen groepen en gemeenschappen. 
Het vraagt een lange adem om daar stapje voor stapje 
verandering in te brengen. Samen met lokale organisaties 
helpen we om de ontstane trauma’s te verwerken en 
vertrouwen tussen mensen en gemeenschappen te 
herstellen. Door bijvoorbeeld jongeren weer wat te doen 
te geven, zodat ze zich niet zo makkelijk laten rekruteren 
voor conflicten. Of vrouwen een nieuwe rol te geven 
binnen de gemeenschap door ze voor te lichten over 
geweld, gelijke behandeling en kindhuwelijken. En door 
initiatieven zoals de leengroepen op te zetten. Dat geeft 
mensen weer hoop voor de toekomst.’ 

MUNA HANDULLE VAN 

MAnU, FoRB, JISRA

MENSEN MET EEN MISSIE 
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Samenwerken om
meer te bereiken 

Elke dag worden mensen slachtoffer van geweld, worden mensen gediscrimineerd of uitgesloten. 

Om hun afkomst, geloof of vrouw-zijn. Gelukkig zijn er ook mensen die voor hen durven opkomen. 

Mensen die zich hard maken voor verandering en een toekomstvisie hebben voor hun gemeenschap. 

Samen met hen werkt Mensen met een Missie aan een gezamenlijk doel: een wereld waarin mensen 

met elkaar praten in plaats van vechten. Dat doen wij door hen te ondersteunen op allerlei manieren, 

afhankelijk van waar de situatie om vraagt. Van training, financiële steun en lobby, tot het vormen van 

een netwerk, stimuleren van (internationale) samenwerking en het bieden van een platform voor hun 

werk en de problematiek. Zo werken we samen aan een wereld zonder polarisatie.   

Drie internationale programma’s van Mensen met een Missie worden gefinancierd door het 

Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken. Deze programma's voert Mensen met een Missie 

uit in consortiumverband: samen met andere internationale organisaties. Omdat we samen sterker 

zijn. Meer kennis hebben, meer mensen kunnen bereiken en meer impact hebben. Wij vervullen in 

deze internationale programma’s de rol van consortiumleider. Dat betekent dat we de programma's 

op internationaal niveau coördineren.  De inhoud van ieder programma is ontwikkeld in nauwe samen-

werking met lokale samenwerkings partners. Zij kennen de situatie in hun land en hun gemeenschap 

immers het beste. In alle samen werkingsverbanden, lokaal en internationaal, streven we naar een  

zo gelijkwaardig mogelijke relatie.  

MAnU FoRB JISRA
Mwanamke, Amani  

na Usalama 
(Vrouwen, Vrede en Veiligheid) 

Freedom of 
Religion and Belief 

Joint Initiative for
Strategic Religious Action 

p. 12 p. 13 p. 14 & 15

Wat hebben we gedaan in 2021?  Lees meer over deze programma’s:
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MAnU: Mwanamke, Amani na Usalama FoRB: Freedom of Religion and Belief

‘Vrouwen zijn evenveel 
waard als mannen’

‘Laten zien dat iedereen kan samenwerken’ 

Voor veel vrouwen in DR Congo en Burundi is het leven zwaar. 
Zij worden als minderwaardig beschouwd en behandeld. Binnen 
het programma Mwanamke, Amani na Usalama (MAnU) werken 
vrouwen in DR Congo en Burundi aan vrede en veiligheid. Daarbij 
worden ook uitdrukkelijk mannen betrokken.  

Zowel DR Congo als Burundi kennen een lange geschiedenis van conflict. In 

beide landen is er nog steeds geweld en het onderling wantrouwen is groot. In 

deze omstandigheden zijn vrouwen extra kwetsbaar. Zij zijn vaak slachtoffer 

van seksueel geweld door rebellengroepen, maar ook in hun eigen huis. 

Tegelijkertijd spelen vrouwen een belangrijke rol in lokale vredesopbouw. 

VROUWEN EN MEISJES ALS LEIDERS BINNEN HUN GEMEENSCHAPPEN 
Het doel van de programma’s in Burundi en DR Congo is om vrouwen en meis-

jes een actieve rol te geven in het voorkomen en oplossen van, en bemiddelen 

bij conflicten en bij vredesopbouw en veiligheid. Dat begint bij kennis en be-

wustwording. Veel vrouwen, én mannen, weten niet wat de rechten van vrou-

wen zijn. Door trainingen leren ze over VN-resolutie 1325, de rol die in deze 

resolutie is vastgelegd voor vrouwen in het voorkomen en oplossen van con-

flicten en de vrouwenrechten die zijn vastgelegd in de wetten van hun eigen 

land. Vrouwen en meisjes doen vaardigheden op om voor zichzelf op te ko-

men binnen hun gezin en binnen hun gemeenschap. Belangenbehartiging en  

leiderschap zijn daarbij belangrijke onderdelen. Ook mannen nemen deel aan 

trainingen, leren over de rol van vrouwen en gelijkwaardige relaties en worden 

ambassadeurs voor vrouwenrechten. 

‘WE WAREN ONTWETEND’ 
Charlotte Kurusumu Muongo is voorzitter van een collectief van vrouwenver-

enigingen in DR Congo. Zij vertelt over de trainingen voor vrouwenleiders: 

‘Lange tijd hebben wij, de vrouwen van het Koninkrijk Bahunde en van het hele 

grondgebied van Masisi, onszelf onderschat en waren we onwetend. Onze rech-

ten werden geschonden en dat vonden we normaal. Dankzij workshops kennen 

we nu onze rechten en helpen we andere vrouwen met het herstellen van hun 

geschonden rechten. We vertellen bijvoorbeeld over de regels die gelden voor 

het delen van erfenissen en we bemiddelen bij conflicten. Omdat onze activitei-

ten de aandacht van de autoriteiten trokken, begonnen ze ons ook te betrekken 

bij andere gemeenschapskwesties. Door de coachingsessies over politieke en 

maatschappelijke deelname van vrouwen heb ik de smaak te pakken gekregen. 

Ik bereid me voor om me kandidaat te stellen tijdens de volgende verkiezingen.’

‘Mensen vonden 
het vreemd dat we 
samenwerken met 
mensen met ver-

schillende geloofs-
overtuigingen’, ver-

telt Abakar Ammam. 
‘Ook mijn buurman. Maar op een 
dag zei hij: ik heb jullie een paar 
maanden zien samenwerken en 
begon mijzelf af te vragen 'waar-
om heb ik altijd ruzie met mijn 
buurman die van een andere reli-
gie is?' Dus ging ik naar hem toe 
om het goed te maken.’

‘Dit is de impact die we hebben, bena-

drukt Abakar. ‘Niet door mensen te ver-

tellen wat ze moeten doen, maar gewoon 

door te doen wat we doen.’ Abakar is 

voorzitter van het interreligieuze vre-

descomité van zijn dorp Godola in Ka-

meroen. Dit comité verenigt moslims, 

protestanten, katholieken en animis-

ten. Groepen die voorheen langs elkaar 

heen leefden, elkaar vermeden of zelfs 

bang waren voor elkaar, ondernemen nu 

samen activiteiten. De oprichting van 

deze vredescomités is een van de initia-

tieven binnen het programma Freedom 

of Religion and Belief. 

VRIJHEID VAN RELIGIE EN GELOOF 
Sinds 2014 werkt Mensen met een Missie 

met het FoRB-programma aan religieuze 

tolerantie, insluiting van religieuze 

minderheden en de vermindering 

van radicalisering. Door te werken 

vanuit diverse geloofsperspectieven 

bouwen we aan sterke interreligieuze 

relaties. In Pakistan, Indonesië en 

Kenia rondden we in 2021 het FoRB-

programma af. Alexander ‘Rolex’ 

Mwamba van de samenwerkingspartner 

in Kenia vertelt: ‘We hielpen zo’n 600 

jongeren die actief waren in criminele 

en terroristische organisaties re-

integreren. Dankzij trainingen en het 

ondersteunen van samenwerking tussen 

vrouwen, jongeren en de overheid 

kozen zij voor een ander leven. Vroeger 

greep de overheid hardhandig in, en 

dreef wantrouwen moslimjongeren 

juist verder het criminele circuit in. 

Nu werken zij steeds meer samen om 

gewelddadig conflict te voorkomen.’

DEELNEMERS WORDEN AMBASSA-
DEURS  
Vanuit Nederland is Paul Wolters 

als verantwoordelijke betrokken 

bij de programma’s in Noord- 

Kameroen en de Filipijnen: ‘Voor 

onze lokale partnerorganisaties 

was het eerste jaar moeilijk door 

de coronapandemie, maar ondanks 

de beperkingen legden zij de ba-

sis voor vele activiteiten in 2021. 

Zo waren op het zuidelijke eiland 

Mindanao in de Filipijnen ruim 150 

activiteiten waarbij we zo’n 3800 

mensen bereikten. Die activiteiten 

variëren van training in het opzetten 

van  gemeenschapsprojecten tot het 

 organiseren van een vredesweek.’ 

Veel van de deelnemers blijven 

daarna nog actief als vrijwilliger. 

Samen bouwen ze aan onderling 

vertrouwen. ‘Neem een initiatief 

zoals samen elkaars gebedshuizen 

schoonmaken. Dat lijkt misschien 

klein, maar voor mensen die voor-

heen bang waren voor elkaar en 

elkaar zo leren vertrouwen, is dat 

een wereld van verschil.’

Zo werken we aan het terug-
dringen van geweld en het be-
vorderen van betekenisvolle 
deelname van vrouwen in be-
sluitvorming en vredesopbouw 
in Burundi en DR Congo:

• Verspreiden van informatie over 

vrouwenrechten, zodat vrouwen 

kunnen opkomen voor hun 

rechten, weerbaar worden tegen 

geweld en zodat mannen en lokale 

leiders vrouwen ondersteunen en 

vrouwenrechten bevorderen; 

•  Bevorderen van deelname van 

vrouwen aan vredesopbouw, zodat 

vrouwen bijvoorbeeld leider worden 

of kunnen bemiddelen in conflicten 

in hun gemeenschap; 

• In gesprek gaan over negatieve en 

stereotiepe man-vrouwrelaties (met 

vrouwen én mannen).

MAnU staat voor Mwanamke, Amani na 
Usalama en betekent Vrouwen, Vrede  
en Veiligheid. MAnU wordt uitgevoerd 
door het consortium bestaande uit 
CARE Nederland, Mensen met een 
Missie en het netwerk Synergie des 
Femmes pour la Paix et la Réconcili-
ation des Peuples des Grands Lacs. 
We werken daarbij samen met vijf 
organisaties in DR Congo en Burundi.

• Verminderen van spanning tussen verschillende groepen door 
mensen van verschillende religies bij elkaar te brengen. 

• Ontmoetingen organiseren tussen vrouwengroepen, jeugd-
groepen, religieuze leiders en overheidsinstanties om onderling 
vertrouwen op te bouwen en ruimte te creëren om problemen 
ter sprake te brengen. 

• Organiseren van workshops over de rol van religie in vredes-
opbouw voor onder meer religieuze leiders, traditionele leiders 
en jongeren. 

• Verbinden van initiatieven voor meer tolerantie op nationaal 
en internationaal niveau. 

FoRB staat voor Freedom of Religion and Belief  
(Vrijheid van Religie en Geloof) en wordt in Kameroen en de  
Filipijnen uitgevoerd door het consortium bestaande uit 
Human Security Collective en Mensen met een Missie. Het 
FoRB-programma in Kenia, Pakistan en Indonesië hebben 
we in 2021 afgerond. 

Zo werken we met FoRB aan vrijheid van religie en geloof: 
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JISRA : Joint Initiative for Strategic Religious Action

‘Lokale samenwerkings organisaties 
zitten  aan het stuur’ 

Religieuze gemeenschappen kunnen de motor 
voor verandering in de samenleving zijn, onder 
meer om geweld en discriminatie tegen te 
gaan en de positie van vrouwen te versterken. 
Vanuit die overtuiging startte in 2021 het 
Joint Initiative for Strategic Religious 
Action (JISRA). In dit vijfjarige programma 
werken vijftig organisaties samen met lokale 
geloofsgemeenschappen in zeven landen: 
Ethiopië, Indonesië, Irak, Kenia, Mali, Nigeria 
en Uganda.  

Religie betekent veel voor miljarden mensen - in hun 

 dagelijks leven, als basis voor de samenleving, op poli-

tiek vlak en in een sociale context. ‘Naar schatting 84% 

van de wereldbevolking is aangesloten bij of voelt zich 

 verbonden met een geloofsgemeenschap. Tegelijk staat 

in grote delen van de wereld de vrijheid van godsdienst  

of levensovertuiging onder druk’, vertelt Christina 

Maasdam, coördinator van het consortium JISRA. Vol-

gens onderzoek leeft ongeveer 57% van de wereldbevol-

king in landen waar de vrijheid van geloof wordt beperkt, 

waar wordt gediscrimineerd of waar geweld wordt ge-

bruikt tegen religieuze minderheden.  

OP ZOEK NAAR BRUGGENBOUWERS  
JISRA is een partnerschap tussen religieuze en niet-re-

ligieuze groepen - waaronder christelijke, islamitische, 

interreligieuze en seculiere organisaties. Christina: ‘We 

willen laten zien dat juist in deze groepen bruggenbou-

wers worden gevonden, die eensgezind optreden tegen 

religieus extremisme en alle vormen van discriminatie.’ 

Binnen JISRA werken we samen met 46 lokale organi-

saties. In elk land is een plaatselijke landencoördinator 

actief die de organisaties ondersteunt en het JISRA-pro-

gramma in het land coördineert. ‘Juist die lokale sa-

menwerking is een kracht van het programma. De lokale 

organisaties begrijpen de situatie in hun eigen land het 

beste en kunnen deze meenemen in het ontwikkelen en 

uitvoeren van de programma-activiteiten.’  

BELANGRIJKE ROL VOOR VROUWEN EN JONGEREN  
In de landenprogramma’s is er speciale aandacht voor de ge-

lijkwaardigheid tussen mannen en vrouwen, de emancipatie 

van vrouwen en meisjes en het betrekken van jongeren bij 

het vredesproces. ‘Jongeren en vrouwen zien we niet als een 

kwetsbare groep, maar vooral als een groep die juist voor 

verandering kan zorgen’, benadrukt Christina. ‘Ze moeten 

worden erkend en ondersteund, zodat ze kunnen meepraten 

en beslissen. We adresseren daarbij de schadelijke religieu-

ze overtuigingen die de positie van vrouwen en omgang met 

vrouwen negatief beïnvloeden.’ In Uganda bijvoorbeeld, 

ontwikkelde de interreligieuze organisatie ARLPI religieuze 

 teksten die  liefde, respect en vrede in de geloofsgemeenschap 

bevorderen. Deze boodschappen nemen religieuze leiders in 

hun preken op om zo  geweld tegen vrouwen te verminderen. 

In Kenia werken vrouwelijke religieuze leiders van verschil-

lende geloven samen aan het tegengaan van radicalisering en 

polarisatie en het bouwen van bruggen tussen verschillende 

bevolkingsgroepen. Zo zijn door hun interventie 520 jonge-

ren gestopt met criminele en extremistische activiteiten en 

zetten zij zich nu in voor vrede en ontwikkeling in hun wijk.

INTERNATIONAAL NETWERK INZETTEN 
Met 46 partners in zeven landen is het onmogelijk in dit 

jaarverslag een compleet overzicht te geven van alle JISRA- 

activiteiten. Die zijn afgestemd op de situatie in het land en 

daardoor heel divers. ‘Zo werken in Kenia vrouwelijke leiders, 

jongerenleiders en religieuze leiders samen om vreedzame  

verkiezingen mogelijk te maken’, geeft Christina nog een  

voorbeeld. ‘En internationaal zetten we ons netwerk in om de 

realiteit van de landen waarin we werken op de agenda te zetten.  

De tien JISRA-partners in Indonesië dienden samen met jon-

geren, vrouwen en religieuze leiders uit verschillende delen 

van Indonesië een rapport in bij de VN. Daarmee vroegen ze 

aandacht voor de situatie in het land rondom vrijheid van 

godsdienst en levensovertuiging. Ook sprak een van onze  

lokale partnerorganisaties bij een ronde tafel-discussie van 

de Europese Unie in Brussel. Zo zorgt JISRA dat lokale  

samenwerkingspartners ook op internationaal niveau gehoord  

worden en deelnemen aan de dialoog.’

Zo werken we met JISRA aan het 
bevorderen van vrijheid van gods-
dienst en levensover tuiging: 

• Stimuleren interreligieuze samen-

werking met een belangrijke rol voor 

vrouwen, jongeren en religieuze leiders 

als aanjagers van verandering. 

• Vergroten van de betrokkenheid van 

vrouwen en jongeren bij besluit-

vormings processen. 

• Lokale, nationale en internationale 

 lobby en belangenbehartiging. 

• Meerjarig, academisch onderzoek  samen 

met de Rijksuniversiteit  Groningen 

en de Universiteit Utrecht naar 

 verschillende contextfactoren die van in-

vloed zijn op vrijheid van godsdienst en 

levens overtuiging in  Kenia, Nigeria en  

Indonesië. 

JISRA staat voor ‘Joint Initiative for Strate-
gic Religious Action’ (Gezamenlijk Initiatief 
voor Strategische Religieuze Actie). De naam 
is gekozen vanwege de betekenis van het 
Arabische woord Jisr’: brug. Het programma 
wordt uitgevoerd door een internationale en  
interreligieuze alliantie van vier inter-
nationale organisaties (Tearfund, Search 
for Common Ground, Faith to Action  
Network en Mensen met een Missie) en 
46 organisaties in de programma landen: 
Ethiopië, Indonesië, Irak, Kenia, Mali,  
Nigeria en Uganda. 

Begrip opbouwen in Irak 
Peshtkir Hizir is coördinator van het JISRA-program-
ma in Irak. Hij vertelt over de situatie in zijn geboorte-
land en waarom hij gelooft in het programma.

‘Irak bestaat uit vele religies en etnische groepen. Na de Eerste 

Wereldoorlog werden de landsgrenzen getrokken zonder rekening 

te houden met de verschillende etniciteiten, religies en minder-

heden in het land. Daardoor is het land de afgelopen honderd jaar 

in oorlog geweest met zichzelf. Ook verschillende religieuze groe-

peringen vochten om de macht. De gemiddelde Irakees heeft zijn 

stem, kracht, geduld en hoop verloren. Hoewel 70% van de Iraakse 

samenleving bestaat uit jongeren van 16 tot 35 jaar, wordt jonge-

ren het zwijgen opgelegd en worden ze systematisch onderdrukt. 

De hoge werkloosheid dwingt jonge mannen zich aan te sluiten 

bij milities om wat geld te verdienen. Sterke vrouwen worden on-

derdrukt en vermoord zonder dat de moordenaar wordt vervolgd, 

waardoor andere vrouwelijke activisten uit angst stoppen met hun 

werk en onderduiken.’ 

Zoals in alle landen is het JISRA-programma in Irak net van start 

gegaan. Volgens Peshtkir zijn er ambitieuze plannen: ‘Via JISRA 

kunnen we met verschillende geloofsgroepen in contact komen en 

een   beter begrip opbouwen tussen gemeenschappen die elkaar als 

vijanden zien. Het programma stelt hen in staat om samen te plei-

ten voor een vreedzame toekomst bij hun leiders en de overheid.’ 

Betrokkenheid van de politieke macht en van religieuze leiders is 

nog wel een belangrijke stap om te nemen in het programma: ‘Aan 

het begin van een programma zoals JISRA krijgen we vaak posi-

tieve feedback van leiders. 

Maar voortdurende be-

trokkenheid realiseren zal 

zeker een uitdaging zijn. 

Want we moeten elkaar 

eerst begrijpen, voordat we 

kunnen samenwerken om 

een verandering teweeg te 

brengen.’

' We moeten elkaar eerst begrijpen, voordat 
we kunnen samenwerken om een verandering  
teweeg te brengen.'
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WERELDWIJD VERBONDEN

In 2021 had het coronavirus opnieuw grote impact 
op ons werk en de mensen waarmee we samen - 
werken. Verschillende medewerkers en partners zijn 
ziek geworden, sommige verloren hun dierbaren. 
Het bracht alle mensen die zich met hart en ziel 
inzetten, vanuit het kantoor in Nederland en 
wereldwijd, ook dichter bij elkaar. We zagen een 
grote gedrevenheid om het werk zo snel mogelijk op 
te pakken, zodra het maar enigszins veilig kon. 
Overheden gebruikten COVID-19 als reden om 
maatschappelijke organisaties te beperken in hun 
bewegingsvrijheid. Daardoor namen de risico’s 
voor deze organisaties toe. Veiligheidsanalyses, 
veiligheidstraining en psychosociale ondersteuning 
hebben daarom een meer prominente rol in al onze 
samenwerkingen gekregen. In 2021 kwam daar ook 
extra aandacht voor cyberveiligheid bij. 

In 2021 zetten honderden mensen zich in voor 
onze wereldwijde missie. In de landen waar 
we actief zijn, werken we samen met ruim 
honderd kerkelijke, andere geloofsgebaseerde 
en maatschappelijke organisaties. Vanuit 
Nederland houden zesendertig medewerkers 
(28,2 fte) zich bezig met onze missie voor 
vrede, verzoening en gelijkwaardigheid.   

Mensen met een Missie is een fondsen-
wervende 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. AMA is een van de 
solidariteitscommissies van de Nederlandse 
religieuzen.

IN DE RAAD VAN TOEZICHT ZATEN IN 2021 
DE VOLGENDE PERSONEN:  
Eric Heres (voorzitter)  
Jaap van den Ende (secretaris)  
Andrea Visser  
Frater Broer Huitema CMM  
Froukje Gaasterland  

IN 2021 BESTOND DE AMA-COMMISSIE 
UIT DE VOLGENDE LEDEN:  
Mariëlle Beusmans, geassocieerd lid CSSp 
(voorzitter t/m juni 2021)  
Paul Bergmans (voorzitter a.i. vanaf juli 2021) 
Toos Beentjes, geassocieerd lid MHM  
Zuster Melina Polo SSpS  
Tom Boesten (kwaliteitslid KNR) 
Zuster Yuliana Mamuk SSpS 
(kandidaat-lid vanaf juni 2021) 
Diaken Vincent de Haas, administrator Congregatie  
‘Alles voor Allen’ (kandidaat-lid vanaf juni 2021) 
Ton Groeneweg (AMA-secretaris)

WERKEN ONDER MOEILIJKE  
OMSTANDIGHEDEN

Verandertheorie onderbouwt  
werken aan overtuigingen 

OP ZOEK NAAR INCLUSIEVE OVERTUIGINGEN 
De meest voorkomende redenen voor 
discriminatie, uitsluiting en geweld zijn 
overtuigingen rondom gender, godsdienst, 
etniciteit en kaste of een combinatie van 
deze. Met overtuigingen bedoelen we ook alle 
verhalen, normen en waarden die terugkomen 
in tradities, rituelen en praktijken. Die 
overtuigingen worden vaak bepaald door 
sociale en culturele factoren en ook religieuze 
factoren kunnen daarbij een rol spelen. Zoals 
de machocultuur die in Bolivia van generatie 

op generatie wordt doorgegeven. Of de angst 
voor een ander geloof, gevoed door oorlog 
en geweld in het verleden in bijvoorbeeld de 
Filipijnen. 
Vermindering van schadelijke overtuigingen 
leidt niet automatisch tot meer vrede of 
gelijkwaardigheid. Daarvoor is het ook nodig 
dat die schadelijke overtuigingen worden 
vervangen door alternatieve, inclusieve 
overtuigingen. Die inclusieve overtuigingen, 
die juist gelijkwaardigheid en diversiteit 
bestendigen, leiden ook tot ander gedrag.  

VELE INVALSHOEKEN 
We definieerden vijf typen activiteiten 
waarmee lokale mensen met een missie 
overtuigingen kunnen doorbreken, te weten: 
dialoog, fungeren als rolmodel, training, steun 
en bewustmaking. Deze activiteiten hangen 
samen en beïnvloeden elkaar. Het betekent ook 
dat er veel manieren zijn om overtuigingen 
te veranderen. Elke context vraagt om een 
andere combinatie van mensen met een missie, 
activiteiten en trajecten. In 2022 passen we 
met onze lokale samenwerkingspartners de 
verandertheorie toe op hun lokale situatie. 
Daarmee ontwikkelen we programma’s 
die onderbouwd bijdragen aan vrede en 
gelijkwaardigheid.
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Discriminatie, uitsluiting en geweld zijn vaak het gevolg van 
onwetendheid, vooroordelen en/of wrok. Van overtuigingen 
die meer waarde toekennen aan de ene mens, cultuur of 
religie dan aan de andere. Elke overtuiging die leidt tot 
discriminatie, uitsluiting, polarisatie of geweld noemen we 
een schadelijke overtuiging. In 2021 onderzochten we hoe 
schadelijke overtuigingen ontstaan en worden beïnvloed. 
Daarmee ontwikkelden we onze verandertheorie. Deze 
theorie laat zien hoe wij geloven dat veranderingen tot 
stand gebracht kunnen worden, welke rol lokale mensen 
met een missie spelen en hoe wij als organisatie bijdragen. 
De verandertheorie vormt de basis voor onze programma’s 
en activiteiten die we samen met de lokale mensen met 
een missie opzetten. 
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Inkomsten Doelstellings bestedingenBestedingen

Programmabudget

Waar kwamen in 2021 onze  
inkomsten vandaan? 

Particulieren € 436.904 
Subsidies overheden  € 13.566.346
Organisaties zonder winststreven €   2.466.658
Tegenprestaties voor diensten € 6.525

Hoe hebben we in 2021 ons budget over de 
doelstellingen verdeeld? 

Programmawerk € 16.265.946
Lobby & voorlichting € 315.139
Ondersteuning missionarissen € 166.250

Hoe hebben we ons programmabudget van € 16.265.946,- 
verdeeld over de verschillende landen waar we werken? 

Hoe zijn in 2021 de totale bestedingen  
verdeeld over de verschillende kostenposten? 

Doelstellingen €   16.747.335
Werving € 929.499
Beheer & administratie € 226.348

Bolivia  2%
Burundi   4%
Colombia  1%
DR Congo  5%
Ethiopië   10%
Filipijnen  4%

India  2%
Indonesië  10%
Internationaal   9%
Irak 9% 
Kameroen  4%
Kenia   9%

Mali   11%
Nigeria  10%
Pakistan  2%
Uganda  6%
Zuid-Sudan  2%

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. 

Mensen met een Missie voldoet aan de voorwaarden van 
de Code Goed Bestuur voor Goede Doelen. Mensen met 
een Missie is een CB-erkend goed doel. De tussentijdse 
toets van het CBF is in 2021 met goed gevolg afgerond. 

Voor een uitgebreid financieel overzicht verwijzen we  
u graag naar onze gecertificeerde jaarrekening, opge-
steld volgens de richtlijn 650 voor fondsenwervende 
organisaties. Deze is te vinden op onze website 
www.mensenmeteenmissie.nl/jaarrekening2021  

Financiële resultaten
In 2021 zijn de totale inkomsten van Mensen met 
een Missie gestegen ten opzichte van 2020. Dat 
wordt vooral veroorzaakt door een substantiële 
toename van het aantal subsidies van overheden. 
Deze extra inkomsten worden meerjarig besteed 
aan programma’s gericht op de vrijheid van 
religie en levensovertuiging, de verbetering 
van de positie van vrouwen binnen en buiten 
(religieuze) gemeenschappen, het tegengaan van 
radicalisering onder jongeren en het terugdringen 
van (online) haatcampagnes en geweld. De 
inkomsten vanuit religieuze instellingen zijn, 
voornamelijk door natuurlijk verloop, iets 
teruggelopen, maar nog steeds duurzaam. 

realiseren. Dat vraagt een lange adem. Daarom is 
in 2021 extra in particuliere fondsenwerving en 
communicatie geïnvesteerd. 

Elk jaar streven we ernaar om minimaal 75% van onze 
inkomsten te besteden aan onze doelstelling. In 2021 
is 94% van onze inkomsten direct aan de doelstelling 
besteed. Voor beheer en administratie houdt Mensen 
met een Missie een maximum percentage van 8% aan. 
In 2021 waren die lasten, bij ongeveer gelijkblijvende 
beheer- en administratiekosten, slechts 1% van het 
totaal. De kosten voor het werven van onze inkomsten 
ten opzichte van de totale baten bedroegen dit jaar 6%.
We zetten de belangrijkste cijfers voor u op een rij. 

Mensen met een Missie merkt, zoals veel goede 
doelen, dat het een uitdagende taak is om nieuwe 
particuliere donateurs of andere niet-institutionele 
gevers voor de langere termijn aan ons werk te 
verbinden. In 2021 is Mensen met een Missie nog 
meer gaan inzetten om inhoud, communicatie en 
fondsenwerving bij elkaar te brengen. Hiermee 
trokken we nieuwe donateurs aan. Tegelijkertijd 
is het aantal nieuwe donateurs de komende jaren 
nog onvoldoende om de vergrijzing van ons 
donateursbestand te compenseren. We werken 
daarom voortdurend aan een brede, stabiele basis 
van particuliere donoren, waarmee we de komende 
jaren groei van inkomsten én betrokkenheid kunnen 

ZO BESTEEDDEN WE UW BIJDRAGE IN 2021



STEUNT U DE DIALOOG? 

Doneer via mensenmeteenmissie.nl/donatie  

of via deze QR-code.

OMDAT GEWELD STOPT WAAR MENSEN 
MET ELKAAR IN GESPREK GAAN


