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Voor Humanity in Action Nederland reden te meer 
ons hard te blijven maken voor diverse en innovatieve 
nieuwe denkers en doeners, die zich inzetten voor 
een inclusieve en rechtvaardige samenleving. Het is 
essentieel dat zonder onderscheid discriminatoir en 
racistisch gedrag een halt toegeroepen wordt. 
Samen met de nieuwe generatie maatschappelijke 
leiders kunnen we de systematische verandering 
teweegbrengen die zo nodig is. Onze Senior Fellows 
zijn het bewijs dat positieve verandering mogelijk is. 

Voor Humanity in Action Nederland stond 2019 in 
het teken van professionele groei. We bepaalden 
prioriteiten en zetten alles op alles voor een financieel 
gezonde organisatie met nog meer impact. Met onze 
educatieve programma’s leidden we jong talent op 
om onrecht te herkennen, verbinding met elkaar aan 
te gaan en in actie te komen. We lieten samen met 
onze partners en Senior Fellows een kritisch en 
verbindend geluid horen, voor een democratische 
rechtsstaat en een inclusieve, pluriforme en 
rechtvaardige samenleving.  

In dit jaarverslag bieden we een inkijkje in de 
programmatische hoogtepunten van 2019: Het 
Fellowship van 2019 en publieke eindceremonie met 
Mpho Tutu van Furth in FC Hyena waren een groot 
succes; ons Fellowship werd door ProFellow.com 
uitgeroepen tot één van de 10 top Fellowships van 
2020; we lanceerden een nieuwe reeks 
publieksevenementen HIA Talks om een breder 
publiek te betrekken; onze registratie als ondernemer 
en eerste maatwerk trainingen werden een feit; we 
gingen live met een nieuwe netwerk brede website 

De Toekomst is 
Inclusief. 
De verharding in onze samenleving is de afgelopen 
jaren onmiskenbaar voelbaar. In 2019 zagen we ons 
geconfronteerd met toenemende sociale en politieke 
onrust in Nederland en daarbuiten. Verhitte 
discussies over racisme en discriminatie bepaalden 
het maatschappelijk debat. Steeds weer bleek het 
onmogelijk - want ongemakkelijk - om alledaagse en 
systematische uitsluiting in onze samenleving te 
erkennen en effectief het hoofd te bieden. We zagen 
ook hoe mensenrechtenvoorvechters aan het front 
onophoudelijk noodzakelijk tegenwicht gaven. Onder 
hen bevindt zich een heel aantal van onze krachtige 
Senior Fellows. En dat stemt hoopvol!  

We konden nog niet bedenken wat ons te wachten 
zou staan in 2020. De wereld werd overvallen door 
de COVID-19 pandemie. Dit leidde tot grootschalige 
disruptie van de samenleving. De pandemie 
verscherpt de druk op de werking van de rechtsstaat 
en zet de bescherming van mensenrechten - en 
kwetsbare groepen mensen in het bijzonder - 
wereldwijd nog meer op scherp. In reactie op 
onaflatend racistisch politiegeweld gingen 
tienduizenden mensen wereldwijd de straat op om te 
demonstreren tegen racisme en discriminatie. Ook 
hier zien wij hoe Senior Fellows zich inzetten voor de 
Black Lives Matter beweging in Nederland. Zij geven 
het vertrouwen dat we ons op een kantelpunt 
bevinden. 

en we werden opgemerkt door At5, het Caribisch 
Netwerk, KRO-NCRV en Humans of Europe. 

En dit is natuurlijk niet alles. De zesde editie van HIA 
Junior, over mensenrechten, kl imaat en 
duurzaamheid was enorm inspirerend. Het 
panelgesprek dat wij met H401 organiseerden over 
de rol van artiesten in het huidig maatschappelijk 
debat, Arts as Resistance, gaf de deelnemers, en 
onszelf, veel stof tot nadenken. En, we werkten 
vooruit; we zaten met partners aan de tekentafel 
voor een nieuw educatief programma en de 
herdenking van 75 jaar vrijheid. 

Bomvol energie zetten wij met ons ambitieuze team 
de schouders eronder, met extra aandacht voor het 
vergroten van impact, de verduurzaming van ons 
netwerk en passende externe communicatie. 
Doelgerichte fondsenwerving zorgde voor een 
eerste bescheiden toename in onze financiële ruimte 
die zo nodig is, en blijft om onze programmering op 
een volgend niveau uit te voeren. 

Wij bedanken al onze geweldige partners, financiers, 
donateurs en Senior Fellows, voor het onaflatende 
vertrouwen. De toekomst is inclusief. 

Laura Lasance 
Directeur  
Humanity in Action Nederland 
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   Laura Lasance: 
“Met onze educatieve 
programma’s leiden we 
jong talent op om 
onrecht te herkennen, 
verbinding met elkaar 
aan te gaan en  
in actie te komen.”
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Humanity in Action Nederland 
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1. OVER HUMANITY IN 
ACTION NEDERLAND 
Humanity in Action is een internationale educatieve 
non - profit organisatie. Wij maken ons sterk voor 
een maatschappij met een stevige rechtsstaat. 
Humanity in Action informeert, verbindt en 
inspireert de nieuwe generatie maatschappelijke 
denkers en doeners om in dialoog te gaan en in 
actie te komen voor mensenrechten, democratie 
en een inclusieve, pluriforme en rechtvaardige 
samenleving. 

Humanity in Action Nederland is opgericht in 1999, 
gevestigd in Amsterdam en maakt sindsdien deel 
uit van het internationale Humanity in Action - 
netwerk. Dit netwerk heeft zich inmiddels 
uitgebreid tot Bosnië en Herzegovina, 
Denemarken, Duitsland, Griekenland, Oekraïne, 
Frankrijk en Polen en wordt gecoördineerd door 
Humanity in Action Inc. in de Verenigde Staten, 
New York. 

Humanity in Action heeft ondertussen in ruim 20 
jaar een internationaal en divers netwerk 
opgebouwd van meer dan 2.150 geëngageerde 
mensenrechtenvoorvechters. In Nederland werken 
wij met meer dan 240 Fellowship alumni, de 
zogenaamde Senior Fellows. Zij zijn ondernemer, 
kunstenaar, advocaat, journalist, politicus, activist. 
Zij zetten zich in voor rechtvaardigheid. Zij sturen 
onze gezamenlijke toekomst. 
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2. ONS WERK 
Onze rechtsstaat blijkt in de praktijk maar al te 
kwetsbaar. De urgentie om ons in te spannen voor 
actief maatschappelijk burgerschap, persoonlijk 
leiderschap en verbinding onder jong talent groeit. 
Humanity in Action Nederland ontwikkelt daartoe 
intensieve educatieve en activerende programma’s 
voor middelbare scholieren, studenten en recent - 
afgestudeerden; de leiders van morgen. Wij 
ondersteunen hun maatschappelijke activiteiten en 
bieden professionele Fellowships aan. We 
organiseren publieksevenementen en maatwerk 
trainingen voor een breder publiek.  

Uitgangspunt van onze programma’s is de relatie 
tussen verleden, heden en toekomst. Aan de hand 
van onze gedeelde geschiedenis doorgronden wij 
op intensieve en interactieve wijze actuele  
maatschappelijke uitdagingen. De overkoepelende 
thema’s mensenrechten, democratie en een 
inclusieve samenleving staan centraal. Wij 
verbinden jongeren met diverse sociaal - 
economische achtergrond, politieke overtuiging, 
seksuele voorkeur, gender, ras, etniciteit en religie, 
om samen privileges en uitsluiting bloot te leggen.  

Wij ondersteunen hen om het vertrouwen, de 
kennis, vaardigheden en het netwerk op te bouwen 
om zich samen uit te spreken en in actie te komen 
tegen onrecht. Humanity in Action Nederland 
maakt jongeren bewust van hun potentieel zodat zij 
hun verantwoordelijkheden én mogelijkheden zien 
en daarnaar handelen. 

3. DE DOELGROEP 
Humanity in Action Nederland voedt en verbindt 
een kritische jonge massa. Wij richten ons primair 
op jonge mensen met lef. Zij maken direct deel uit 
van de nieuwe generatie maatschappelijke leiders, 
die de toekomst van onze samenleving mede - 
bepalen en vormgeven.  

Wij geloven in de kracht van diversiteit. Wij 
betrekken actief en bewust jonge talenten uit zeer 
diverse sociaaleconomische, politieke, religieuze en 
culturele achtergronden, discipl ines en 
opleidingsniveaus. Dit levert een enorme rijkdom op 
aan opvattingen, culturen en identiteiten binnen ons 
Fellowship, onder onze Junior Fellows en binnen het 
internationale netwerk van Senior Fellows.  

Onze publieke evenementen en maatwerk 
trainingen zijn toegankelijk voor eenieder die wil 
leren van verschillende opvattingen, verbinding 
verkiest boven uitsluiting en actief bij wil dragen aan 
een pluriforme samenleving, de bescherming van 
mensenrechten en zich inzet voor een duurzame 
samenleving. 

Wij geloven in 
de kracht van 
diversiteit. 
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De impact van een programma hangt af van de 
mate waarin de doelgroep zich aangesproken voelt. 
Wij werken bewust met een jong, divers en kundig 
team. Ons team ‘verstaat’ onze doelgroep. 

Begeleiding van groepsdynamiek is van belang. Wij 
richten in onze programma’s voldoende ruimte in 
voor samenwerking, één op één sessies en 
groepsgesprekken.  

Gezamenlijk leren staat centraal. De inbreng van 
deelnemers maakt elke editie van ieder programma 
uniek. Zij delen ervaringen en dagen elkaar uit in 
gezonde discussies, waarbij ruimte is het oneens te 
zijn. 

Zo divers als onze deelnemers, zo multidisciplinair is 
onze aanpak. Wij programmeren film, lezingen, 
exposities en workshops, groepsgesprekken, spellen 
en momenten van zelfreflectie.  

Wij zetten ons in voor actieve educatie buiten de 
traditionele kaders. Door in actie te komen passen 
deelnemers toe wat zij hebben geleerd.  

4. EDUCATIE 
Gezamenlijk leren kan uitdagend zijn. Gesprekken over 
onze geschiedenis, identiteiten en discriminatie zijn 
niet eenvoudig. De effecten van de maatschappelijke 
en politieke onrust in onze samenlevingen zijn vaak 
direct voelbaar in onze programma’s. Een aantal 
educatieve uitgangspunten: 

Noodzaak: Wij leiden ondernemende en 
verbindende denkers en doeners op. Zij zijn 
advocaat, kunstenaar, beleidsmaker, ondernemer, 
journalist en activist. 

Wij bieden onze Junior en Senior Fellows een 
krachtig netwerk. Zij komen in contact met 
voorlopers in de kunst & cultuur, het bedrijfsleven, de 
non-profit en academische sector. Wij organiseren 
professionele Fellowships, conferenties en bieden 
een podium met onze publieksevenementen en via 
social media. 

Wij leveren kwaliteit, ieder programma is maatwerk. 

Onze deelnemers zijn op zoek naar nieuwe 
rolmodellen. Wij worden in de programmering 
bijgestaan door een uitgekiende selectie van 
sprekers. Wij laten ons leiden door toegevoegde 
waarde, kennis en relevantie van de spreker voor de 
deelnemers. 

Kunstuitingen zijn bij uitstek waardevol om 
maatschappelijke uitdagingen van het verleden, 
heden en de toekomst inzichtelijk te maken.  
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Het Fellowship 
In 2019 organiseerde Humanity in Action vijf 
Fellowships in Europa en één in de Verenigde 
Staten. Deze jaarlijkse intensieve trans-Atlantische 
onderwijsprogramma’s vormen het begin van een 
jarenlange betrokkenheid van de deelnemers bij de 
missie van Humanity in Action. De Europese 
programma’s starten gelijktijdig in Duitsland, Polen, 
Bosnië en Herzegovina, Denemarken en Nederland 
in de maand juni. In juli wordt het Amerikaanse 
programma’s georganiseerd in Atlanta.  

Het Fellowship biedt allereerst een intensief 
dynamisch curriculum van één maand in de context 
van mensenrechten, democratie en een inclusieve 
samenleving. Het programma stelt deelnemers 
(Fellows) in staat actuele maatschappelijke 
uitdagingen te doorgronden vanuit historisch 
perspectief. Wij dagen hen uit op verschillende 
perspectieven te reflecteren en op constructieve 
wijze met elkaar in dialoog te gaan. Met behulp van 
exposities, film, lezingen, theater en workshops, 
onderzoeken Fellows - hun rol in - de samenleving. 
Zij worden geïnspireerd door vooraanstaande 
kunstenaars, ondernemers, activisten, academici, 
journalisten en beleidsmakers. Workshops rondom 
leiderschap, projectmanagement en communicatie 
lopen als rode draad door het programma. 

In de 11 maanden volgend op dit programma zetten 
Fellows maatschappelijke acties (Action Projects) 
op, welke variëren van taallessen voor vluchtelingen 
tot korte films, campagnes en theatervoorstellingen. 

Fellows leren dat hun bijdragen aan de samenleving 
ertoe doen én komen in actie op een manier die bij 
hen past. 

Het Fellowship vergroot kennis, verlegt grenzen, 
versterkt sociale cohesie en ontsluit netwerk. Het 
Fellowship is voor velen een vormende ervaring. 
Deelname stuurt studie- en carrière keuzes, alsook 
persoonlijke ontwikkeling. Na afronding van de 
Action Projects mogen zij zich Senior Fellow 
noemen en treden zij toe tot het Humanity in Action 
Senior Fellow Netwerk; een netwerk van gedreven 
professionals die mensenrechten nooit uit het oog 
verliezen.  

Het Fellowship 
vergroot kennis, 
verlegt grenzen 
en versterkt 
sociale cohesie. 
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2019 Amsterdam Fellowship 



 
Verbinden: ‘Building a community’ 

Voor het Amsterdam Fellowship van 2019 
selecteerden wij organisatiebreed 23 studenten en 
recent - afgestudeerden. De Fellows van het 2019 
Amsterdam Fellowship cohort kwamen uit Nederland 
(12), Bosnië en Herzegovina (2), Griekenland (2), 
Frankrijk (2) en de Verenigde Staten (5). Daarnaast 
hebben 1 Nederlandse deelnemer geselecteerd voor 
het Sarajevo Fellowship in Bosnië - Herzegovina en 1 
Nederlandse deelnemer geselecteerd voor het John 
Lewis Fellowship in Atlanta, Georgia. Onderlinge 
verbondenheid van de Fellows is van groot belang 
voor een impactvol programma. De gestelde 
leerdoelen kunnen enkel bereikt worden wanneer zij 
zich openstellen om kennis en ervaringen te delen, 
actief participeren en bereid zijn van elkaar te leren. De 
Fellows dagen elkaar uit in gezonde discussies, waarbij 
ruimte is het met elkaar oneens te zijn.  
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Onderwijzen: Onze gedeelde geschiedenis 

Het programma neemt traditiegetrouw het 
Nederlandse gedeelde verleden als uitgangspunt. 
Middels bezoeken aan historisch relevante locaties 
zoals het Joods Historisch Museum, Kamp 
Westerbork, H401 en het Anne Frank Huis, doken de 
Fellows in de geschiedenis van de Tweede 
Wereldoorlog en de Holocaust. Met dank aan 
gastsprekers als Nancy Jouwe en Wim Manuhutu, een 
bezoek aan de Keti Koti herdenking en het 
Tropenmuseum, verdiepten zij zich aanvullend in het 
Nederlandse slavernijverleden en kolonialisme.  Om te 
weten wie we zijn, moeten we weten waar we 
vandaan komen. 

 
Onderwijzen: Onze Gedeelde Geschiedenis 

Het programma neemt traditiegetrouw het Nederlandse 
gedeelde verleden als uitgangspunt. Middels bezoeken 
aan historisch relevante locaties zoals het Joods 
Historisch Museum, Kamp Westerbork, H401 en het 
Anne Frank Huis, doken de Fellows in de geschiedenis 
van de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust. Met 
dank aan gastsprekers als Nancy Jouwe en Wim 
Manuhutu, een bezoek aan de Keti Koti herdenking en 
het Tropenmuseum, verdiepten zij zich aanvullend in het 
Nederlandse slavernijverleden en kolonialisme.   Om te 
weten wie we zijn, moeten we weten waar we vandaan 
komen. 

Het 2019 Amsterdam 
Fellowship   

 
Inspireren: Actuele Maatschappelijke Uitdagingen  

In 2019 behandelde het programma een uitgebreide 
selectie van actuele maatschappelijke uitdagingen 
waarmee wij ons geconfronteerd zien binnen de 
Nederlandse samenleving. De Fellows verdiepten zich 
in racisme, Islamofobie en antisemitisme, met onder 
andere Ibtissam Abaâziz (Meldpunt Islamofobie) en 
Senior Fellow Mitchell Esajas (The Black Archives). Ze 
behandelden gender (on)gelijkheid samen met 
Ambrien Moeniralam (Amsterdammertje 2019) en 
Madeleijn van den Nieuwenhuizen (@zeikschrift). Ook 
de LHBTI+ beweging werd belicht, allereerst vanuit 
historisch perspectief door Boris Dittrich, gevolgd door 
sessies vanuit intersectioneel gedachtegoed met dank 
aan Tugba Öztemir (Hogeschool van Amsterdam) en 
Naomie Pieter (Black Queer Archives). In kunsthal 
Rotterdam bezochten de Fellows de expositie Street 
Dream: How Hip Hop took over Fashion. Eduard 
Nazarski (Amnesty International Nederland) daagde de 
Fellows uit mee te denken over innovatieve en 
duurzame oplossingen voor vluchtelingen en 
integratie in Nederland en Europa. In Utrecht 
onderzochten de Fellows hoe angst ons gedrag en 
beleid beïnvloedt in de Angstfabriek, een interactieve 
installatie van Critical Mass van Senior Fellow Hiske Arts. 
Ook bogen de Fellows zich over de relatie tussen 
mensenrechten, klimaat en duurzaamheid. Zij leerden 
over duurzaam ondernemerschap bij de Ceuvel en over 
klimaat activisme. In Den Haag doken de Fellows in de 
Nederlandse democratie, ontmoetten zij politici, 
bezochten zij het Nederlands parlement, Humanity 
House en de Amerikaanse ambassade.  

 
Aandacht voor actie 

Door samen in actie te komen passen Fellows toe wat 
zij hebben geleerd. Ter reflectie op de verschillende 
complexe thema’s die elkaar in rap tempo opvolgen 
tijdens het Fellowship, werden Action & Reflection 
Assignments georganiseerd. In 2019 schreven de 
Fellows een brief aan Frieda Menco - Brommet, deden 
zij een quiz met gasten op het Keti Koti festival, 
schreven zij adviesrapporten aan Eduard Nazarski en 
gingen zij op zoek naar een (on)bekende held uit de 
LHBTI+ gemeenschap in Amsterdam. In aanvulling 
bood het programma in 2019 het HIA Skills Lab, waar 
tijdens Fellows - in voorloop op hun Action Project - 
inspiratie en vaardigheden opdoen. In 2019 lag de 
nadruk van de workshops op brainstormen, 
projectmanagement, communicatie en netwerken. 
Een aantal Fellows werd begeleid vlogs te maken van 
het Fellowship. Deelname aan het Fellowship is een 
unieke kans. Humanity in Action Nederland verwacht 
dan ook dat Fellows tijdens het programma iets 
teruggeven aan de Nederlandse samenleving. In 2019 
visten de Fellows de grachten leeg en flyerden zij voor 
Oma’s Soep, een initiatief dat eenzaamheid in de stad 
bestrijdt.  

 
Aandacht voor Actie 

Door samen in actie te komen passen Fellows toe wat zij 
hebben geleerd. Ter reflectie op de verschillende 
complexe thema’s die elkaar in rap tempo opvolgen 
tijdens het Fellowship, werden Action & Reflection 
Assignments georganiseerd. In 2019 schreven de 
Fellows een brief aan Frieda Menco - Brommet, deden 
zij een quiz met gasten op het Keti Koti festival, schreven 
zij adviesrapporten aan Eduard Nazarski en gingen zij 
op zoek naar een (on)bekende held uit de LHBTI+ 
gemeenschap in Amsterdam. In aanvulling bood het 
programma in 2019 het HIA Skills Lab, waar tijdens 
Fellows - in voorloop op hun Action Project - inspiratie 
en vaardigheden opdoen. In 2019 lag de nadruk van de 
workshops op brainstormen, projectmanagement, 
communicatie en netwerken. Een aantal Fellows werd 
begeleid vlogs te maken van het Fellowship. Deelname 
aan het Fellowship is een unieke kans. Humanity in 
Action Nederland verwacht dan ook dat Fellows tijdens 
het programma iets teruggeven aan de Nederlandse 
samenleving. In 2019 visten de Fellows de grachten leeg 
en flyerden zij voor Oma’s Soep, een initiatief dat 
eenzaamheid in de stad Amsterdam bestrijdt.  

 
Eindceremonie 

In 2019 organiseerden wij een publieke eindceremonie 
bij FC Hyena in Amsterdam. Tijdens het middag 
vullende programma deelden de Fellows hun 
ervaringen en geleerde lessen met het publiek. 
Humanity in Action Nederland verwelkomde Mpho 
Tutu van Furth, die een keynote verzorgde over 
Forgiveness & Reconciliation. Kortom, de activiteiten 
in het Fellowship spiegelen onze missie van 
onderwijzen, inspireren en verbinden. Verbinden 
betekent niet alleen samen leren, maar ook samen 
ervaren en in actie komen. 

 
Eindceremonie 

In 2019 organiseerden wij een publieke eindceremonie 
bij FC Hyena in Amsterdam. Tijdens het middag 
vullende programma deelden de Fellows hun ervaringen 
en geleerde lessen met het publiek. Humanity in Action 
Nederland verwelkomde Mpho Tutu van Furth, die een 
keynote verzorgde over Forgiveness & Reconciliation. 
Kortom, de activiteiten in het Fellowship spiegelen onze 
missie van onderwijzen, inspireren en verbinden. 
Verbinden betekent niet alleen samen leren, maar ook 
samen ervaren en in actie komen. 

 
Meer weten over het 2019 Amsterdam Fellowship? 
Klik dan hier. 

https://www.humanityinaction.org/fellowship-amsterdam/?lang=nl
https://www.humanityinaction.org/fellowship-amsterdam/?lang=nl
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Lisa Nussy 
2019 Fellow 
Amsterdam Fellowship 

“Bij Humanity in Action heb ik geleerd 
dat er zoveel verschillende vormen 
bestaan van activisme en community 
building, en dat je samen sterker staat. 
Als de juiste mensen samenkomen, 
ontstaan er erg interessante, soms 
verhitte discussies, en bovenal zoveel 
positieve energie!”

Loïc Michel 
2019 Fellow 
Amsterdam Fellowship 

“Het is makkelijk om onrecht te haten, 
maar ertegen vechten is dat allerminst. 
Vaak heb ik het idee dat ik te nietig ben 
tegenover dat overweldigende onrecht, 
maar een programma als het Fellowship 
van Humanity in Action is daar een 
prachtig tegengif voor. De combinatie 
was perfect: aan de ene kant zag ik 
talloze inspirerende personen en 
initiatieven die op concrete manieren de 
strijd aanbinden, en aan de andere kant 
werd ik omringd door een groep van 
twintig met dezelfde worstelingen. Stuk 
voor stuk jongeren die zich het onrecht 
in de wereld zozeer aantrekken dat ze 
hun toekomst zien in de strijd daartegen, 
en dat inspireert. Met zo’n groep, met z’n 
allen voel je je machtig genoeg. Zonder 
het Humanity In Action Fellowship had 
mijn leven er anders uitgezien – dat durf 
ik nu al zo stellig te beweren.”

Lecyca Curiel 
2019 Fellow 
Amsterdam Fellowship 

“Wat Humanity in Action zo speciaal 
maakt is dat verleden, heden en 
t o e k o m s t s a m e n k o m e n . H e t 
zomerprogramma biedt letterlijk en 
figuurlijk de ruimte voor een open 
dialoog en laat ons door middel van 
verschillende perspectieven de grijze 
gebieden verkennen binnen thema’s 
die vaak op het eerste gezicht heel 
zwart wit lijken.”

Ervaringen Fellows 2019 

Laura Kok 
2019 Fellow 
Amsterdam Fellowship 

“Bij Humanity in Action kwam ik 
mensen tegen die allemaal op een 
positieve manier willen bijdragen aan 
de samenleving. Zo kunnen we van 
elkaar leren en elkaar inspireren om, 
ieder op onze eigen manier, een 
steentje bij te dragen.”
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Naomie Pieter tijdens het 2019 Amsterdam Fellowship 



John Lewis Fellowship en 
Sarajevo Fellowship 
Humanity in Action Nederland selecteerde in 2019 twee Nederlandse 
Fellows voor Humanity in Action Fellowships buiten Nederland, te weten 
het John Lewis Fellowship in Atlanta de Verenigde Staten en het 
Fellowship in Sarajevo, Bosnië en Herzegovina.  

2019 Fellow Gilberto Morishaw over het John Lewis Fellowship: ‘Injustice 
anywhere is a threat to justice everywhere. Die woorden verwoorden mijn 
ervaring in Atlanta. Een stad waar de geschiedenis van de Civil-Rights 
Movement nog te voelen is in élk hoekje. Mijn ervaring bij het John Lewis 
Fellowship was eentje vol met zelfreflectie en een oproep tot actie voor 
sociale transformatie. Silence is complicity. Alle onrechtvaardigheid is aan 
elkaar verbonden. We kunnen nooit de rol van economische, seksuele, 
raciale en genderongelijkheid van elkaar lostrekken. Dat is gewoonweg 
onmogelijk. Een andere realisatie is dat - hoewel er altijd nog veel werk te 
doen is - we door samenwerking echt een verschil kunnen maken. Mijn 
reis naar Atlanta en Alabama heeft mij de urgentie laten voelen en de 
tools gegeven om verschillende projecten op te richten in Nederland 
alsook op Curaçao en de voormalig-Nederlandse Antillen. Het Humanity 
in Action John Lewis Fellowship is een katalysator geweest voor mijn 
activisme.’ 

  Gilberto Morishaw: “Het 
Humanity in Action John Lewis 
Fellowship is een katalysator 
geweest voor mijn activisme.”
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Gilberto Morishaw 
2019 Fellow 
John Lewis Fellowship 
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Poëzie & HIA Talks (Zarah Winter / Fellow 2018)  

Zarah ondersteunde Humanity in Action Nederland bij 
de organisatie en programmering van de allereerste 
editie van het publieksevenement HIA Talks: Inclusiviteit 
hoe dan? Zarah voerde haar eigen gedicht op, getiteld: 
The Girl Who Had No Voice.  

- The Girl Who Had No Voice - 

Wanting to be found, to be seen, to be heard. 

So she would shout and shout, 

Look I’m here I’m here  

Her desperate plea traveled with the wind  

Never to reach a single soul  

for society was completely tone-deaf, not in touch with 
the realities of everyday diversity  

 
Eindceremonie 

In 2019 organiseerden wij een publieke eindceremonie 
bij FC Hyena in Amsterdam. Tijdens het middag 
vullende programma deelden de Fellows hun 
ervaringen en geleerde lessen met het publiek. 
Humanity in Action Nederland verwelkomde Mpho 
Tutu van Furth, die een keynote verzorgde over 
Forgiveness & Reconciliation. Kortom, de activiteiten 
in het Fellowship spiegelen onze missie van 
onderwijzen, inspireren en verbinden. Verbinden 
betekent niet alleen samen leren, maar ook samen 
ervaren en in actie komen. 

 
Geweld Tegen Vrouwen (Lianne Cluistra / Fellow 
2018) 

De Verenigde Naties hebben 25 november uitgeroepen 
tot internationale dag tegen geweld tegen vrouwen.  
Om het bewustzijn over dit onderwerp te vergroten, 
werden in 2019 verschillende gebouwen in de wereld 
oranje gekleurd. Lianne was betrokken bij dit 
bewustwordingsinitiatief in Haarlem. De Zuidelijke Toren 
van de St. Bavokerk werd 16 dagen lang oranje gekleurd. 
Tijdens deze dagen verzorgden verschillende 
vrouwenrechtenorganisaties sessies en workshops om 
een einde te maken aan het geweld tegen vrouwen.  

Action Projects 

Ter ondersteuning van de Action Projects die Fellows 
in de 11 maanden volgend op het Fellowship 
uitvoeren, kunnen zij zowel in groepsverband als 
individueel gebruik maken van coaching en het 
netwerk van Humanity in Action, om de projecten zo 
impactvol mogelijk te maken. Een greep uit de Action 
Projects die in 2019 werden uitgevoerd door de 
Fellows uit 2017 en 2018.  

Vrouwenrechten (Sophia Blijden en Sharona Badloe / 
Fellows 2017) 

Stories of Womanhood is opgericht door Sophia Blijden 
en Sharona Badloe, ter gelegenheid van het Fellowship 
van 2017. Met Stories of Womanhood bieden zij 
performers een platform om persoonlijke verhalen over 
'vrouwelijkheid' te delen via de creatieve kunsten 
(spoken word, theater, poëzie, etc.). Ze willen (politieke) 
discussies waar links vaak tegengesteld is aan rechts 
tegengaan en een manier bieden om sociale kwesties 
op een toegankelijke manier bespreekbaar te maken. In 
2019 vond de vierde en vijfde editie plaats in Utrecht. Wij 
hopen voortgang van dit project te kunnen blijven 
ondersteunen.  

 
Vrouwenrechten (Sophia Blijden en Sharona Badloe / 
Fellows 2017) 

Stories of Womanhood is opgericht door Sophia Blijden 
en Sharona Badloe, ter gelegenheid van het Fellowship 
van 2017. Met Stories of Womanhood bieden zij 
performers een platform om persoonlijke verhalen over 
'vrouwelijkheid' te delen via de creatieve kunsten 
(spoken word, theater, poëzie, etc.). Ze willen (politieke) 
discussies waar links vaak tegengesteld is aan rechts 
tegengaan en een manier bieden om sociale kwesties 
op een toegankelijke manier bespreekbaar te maken. In 
2019 vond de vierde en vijfde editie plaats in Utrecht. Wij 
hopen voortgang van dit project te kunnen blijven 
ondersteunen.  

 
HIA Skills Lab (Samir Azrioual / Fellow 2017) 

Samir werkt voor een filantropie organisatie. Hij 
adviseert en ondersteunt projecten van sociale 
ondernemers en andere liefdadigheidsorganisaties. Om 
het Fellow cohort van 2019 te ondersteunen bij het 
opzetten van hun Action Projects heeft Samir een 
workshop op maat ontwikkeld als onderdeel van de 
2019 Fellowship HIA Skills Lab serie. De workshop biedt 
Fellows de instrumenten om te beginnen met het 
plannen en organiseren van hun maatschappelijke 
acties. 

 
HIA Skills Lab (Samir Azrioual / Fellow 2017) 

Samir werkt voor een filantropie organisatie. Hij 
adviseert en ondersteunt projecten van sociale 
ondernemers en andere liefdadigheidsorganisaties. Om 
het Fellow cohort van 2019 te ondersteunen bij het 
opzetten van hun Action Projects heeft Samir een 
workshop op maat ontwikkeld als onderdeel van de 
2019 Fellowship HIA Skills Lab serie. De workshop biedt 
Fellows de instrumenten om te beginnen met het 
plannen en organiseren van hun maatschappelijke 
acties. 

 
Eindceremonie 

In 2019 organiseerden wij een publieke eindceremonie 
bij FC Hyena in Amsterdam. Tijdens het middag 
vullende programma deelden de Fellows hun 
ervaringen en geleerde lessen met het publiek. 
Humanity in Action Nederland verwelkomde Mpho 
Tutu van Furth, die een keynote verzorgde over 
Forgiveness & Reconciliation. Kortom, de activiteiten 
in het Fellowship spiegelen onze missie van 
onderwijzen, inspireren en verbinden. Verbinden 
betekent niet alleen samen leren, maar ook samen 
ervaren en in actie komen. 

 
Muziek en Sociaal Activisme (Caitlin Schaap / Fellow 
2018) 

Tijdens het Amsterdam Dance Event van 2019 nam 
Fellow Caitlin Schaap deel aan - en trad zij op tijdens - 
één van de seminars over protestmuziek en sociaal 
activisme. Met haar creatieve performance wil Caitlin 
een stem vertolken voor de inheemse gemeenschappen 
in het Amazonegebied. De koloniale en imperialistische 
overheersing, de inwinning van natuurlijke hulpbronnen 
en nu de klimaatverandering hebben een grote invloed 
op de inheemse gemeenschappen waarvan de 
stemmen al eeuwenlang wordt gemarginaliseerd. 

 
Vluchtelingen en Sociale Inclusie (Sascha 
Wijnhoven / Fellow 2018) 

Om elkaar te ontmoeten, te verbinden en van elkaar te 
leren: Dat is waar het Reizende Taalcafé in Utrecht over 
gaat.  Vanaf maart 2018 vonden 13 bijeenkomsten plaats 
met nieuwkomers, Nederlandse studenten en tieners 
om samen de Nederlandse taal en samenleving te 
verkennen. Verschillende onderwerpen kwamen aan 
bod door middel van spel, uitdagingen en interactie.  
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Professionele Fellowships 

Senior Fellows zijn vaak nog jaren na hun deelname 
betrokken in de missie, organisatie en programma’s 
van Humanity in Action Nederland. Senior Fellows 
komen in aanmerking voor conferenties, 
studiereizen en lezingen en worden gestimuleerd 
zelf activiteiten te ontplooien.  

Om een extra zetje in de goede richting te geven om 
hun netwerk uit te breiden en een carrière op te 
starten, biedt Humanity in Action een aantal 
professionele Fellowships aan. In 2019 zijn er twee 
vaste programma’s: Het Lantos - HIA Congressional 
Fellowship in Washington, D.C. en het Pat Cox - HIA 
Fellowship bij het Europees Parlement in Brussel. In 
2019 konden Senior Fellows zich ook melden om de 
campagne VoteEuropa te coördineren, een 
Europees programma ter aanmoediging te stemmen 
voor de verkiezingen van het Europees Parlement in 
mei 2019. 

Senior Fellows 
zijn vaak nog 
jaren na hun 
deelname 
betrokken. 



HIA Junior  

In de herfstvakantie van 2019 werd de zesde editie 
van HIA Junior georganiseerd, in samenwerking met 
IMC Weekendschool. Met HIA Junior spant Humanity 
in Action Nederland zich sinds 2015 in voor actief 
maatschappelijk burgerschap onder middelbare 
scholieren (VMBO/HAVO/VWO/Gymnasium) tussen 
de 14 en 18 jaar oud. Gedurende het meerdaagse 
interactieve programma tijdens één van de 
schoolvakanties, onderzoeken zij gezamenlijk een 
actueel maatschappelijk vraagstuk in de context van 
mensenrechten, democratie en inclusiviteit. In 
voorgaande jaren kwamen thema’s aan bod zoals 
vluchtelingen, integratie en migratie, racisme, 
slavernij(verleden), de rol van jonge politici in 
Nederland en media & storytelling. 

HIA Junior faciliteert constructief dialoog, versterkt 
sociale cohesie, vergroot maatschappelijke 
betrokkenheid en persoonlijk leiderschap, en ontsluit 
n e t we r k o n d e r d e n i e u we g e n e ra t i e 
toekomstbouwers. HIA Junior stimuleert jong talent 
om hun wereldbeeld te vergroten. In dit programma 
geen traditionele docenten; wel inspirerende (jonge) 
rolmodellen rechtstreeks uit de samenleving. Door 
met elkaar, academici, activisten, kunstenaars, politici 
en ondernemers in gesprek te gaan, verbreden de 
deelnemers hun perspectief. Iedere editie wordt op 
maat gemaakt en bestaat uit een dynamisch 
programma van korte lezingen, workshops, 
discussies, bezoeken aan overheidsinstellingen, 
maatschappelijke organisaties, musea en 
gedenkplaatsen.  

HIA Junior daagt jongeren uit te participeren, 
kritisch te reflecteren, en te leren van elkaars 
opvattingen, culturen en identiteiten. Op 24, 25 en 
26 oktober 2019 doken we in de vervuilde wereld van 
het klimaat en duurzaamheid en vroegen we ons af: 
Waar komt al die vervuiling eigenlijk vandaan? Is een 
schoon milieu een mensenrecht? Mag je spijbelen 
voor een schone aarde? We leerden van activisten, 
ondernemers en beleidsmakers en kwamen zelf in 
actie.  

De Junior Fellows kwamen samen met een 
belangrijke vraag: Hoe kunnen wij als jongeren op 
een inclusieve en duurzame manier bijdragen aan 
een schoner milieu? We bezochten het Europees 
kantoor van het duurzame kledingmerk Patagonia, 
namen deel aan een workshop up-cyclen van 
Fawaka Ondernemersschool en bedachten samen 
innovatieve milieuvriendelijke producten. Van 
GreenPeace leerden zij de kunst van het campagne 
voeren en lieten hun ouders overstappen op groene 
energie. Op de laatste dag van het programma 
maakten de Junior Fellows spandoeken en 
protestborden voor de nationale klimaat staking op 
vrijdag 29 november 2019. 

Ter feestelijke afsluiting presenteren deelnemers hun 
ervaringen op het podium. Zij worden officieel ‘Junior 
Fellow’ en treden toe tot het Humanity in Action 
Netwerk. Na afloop van het programma moedigt 
Humanity in Action Nederland de Junior Fellows aan 
om betrokken te blijven en - wanneer de tijd rijp is - 
zich aan te melden voor het Fellowship.  
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HIA Junior 2019
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Trainingen 

Sinds 2019 ontwikkelt Humanity in Action Nederland trainingen op maat 
voor non - profit organisaties, bedrijven en onderwijsinstellingen. Wij 
verzorgen trainingen voor groepen tot circa 30 personen over de 
volgende thema’s: 

Inclusiviteit & Diversiteit 

Discriminatie 

Mensenrechten in Nederland 

Jongeren leiderschap en maatschappelijk burgerschap  

In 2019 ontwikkelden wij twee trainingen voor Rollins College Florida en 
The Netherlands Helsinki Committee, voor circa 60 deelnemers.  

Marco Lambooij (Nederlands Helsinki Comité): ‘Mijn ervaring met 
Humanity in Action was zeer positief. Wij hebben Humanity in Action 
gevraagd een workshop te verzorgen voor een internationale groep 
ambtenaren om het belang van een goede relatie tussen het 
maatschappelijk middenveld en de overheid te benadrukken. Humanity 
in Action, met name Raissa Biekman en Laura Lasance, zijn er in 
geslaagd om een goed verzorgde middag op te zetten waarin de 
deelnemers werden uitgedaagd om creatief na te denken over 
problemen die spelen de maatschappij. De energie en interactie van het 
Humanity in Action team is aanstekelijk en plezierig. Ik kijk uit naar de 
volgende, reeds geplande, samenwerking.’ 

   
    Marco Lambooij: “De energie 
en interactie van het Humanity in 
Action team is aanstekelijk en 
plezierig.”

https://www.humanityinaction.org/nederland-programmas/nederland-programmas-trainingen/?lang=nl
https://www.humanityinaction.org/nederland-programmas/nederland-programmas-trainingen/?lang=nl
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5. PUBLIEKE 
EVENEMENTEN 
Humanity in Action Nederland zet graag ook een 
breder publiek aan het denken over actuele 
maatschappelijke vraagstukken. Wij organiseren 
evenementen om dialoog en verbinding in de 
samenleving te versterken. De programmering wordt 
altijd in samenwerking met Senior Fellows 
georganiseerd - al dan niet als Action Projects - om 
hun werk zichtbaarheid te geven. In 2019 
verwelkomden wij zo circa 300 mensen uit diverse 
hoeken in de samenleving. 

Op maandag 21 januari 2019 bracht Humanity in 
Action Nederland met een aantal Senior Fellows een 
video-drieluik uit ter ere van Martin Luther King Dag. 
Wij vroegen Hanane Abouellotfi (Associate Director 
Humanity in Action John Lewis Fellowship Atlanta en 
Senior Fellow 2014), Sharona Badloe (Senior Fellow 
2017), en Zarah Winter (Fellow 2018) naar de lessen 
van Dr. King. 

De belangrijkste les die ik heb geleerd van Dr. Martin 
Luther King: 

“Samen staan we sterk” - Zarah Winter 

“Spreek je uit tegen onrecht” - Hanane 
Abouellotfi 

“Durf een mening te hebben en die te 
uiten” - Sharona Badloe 

HIA Talks (Foto Victor Reinier)

https://www.latest.facebook.com/HumanityinActionNL/videos/313416022629722/
https://www.latest.facebook.com/HumanityinActionNL/videos/313416022629722/
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HIA Talks in Podium Mozaïek (Foto Victor Reinier)
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stond. Ieder jaar ontving zij Fellows in haar huis en 
vertelde zij over de Holocaust. Wij maakten een 
interne publicatie met herinneringen en anekdotes uit 
ons netwerk voor de nabestaanden. Frieda was een 
bijzonder mens. Wij zullen haar vriendschap en 
wijsheid enorm missen.  

In het najaar van 2019 organiseerden wij tenslotte de 
bijeenkomst Art as Resistance, in samenwerking met 
H401. De verbindende dialoog die plaatsvond over de 
rol van artiesten in het huidig maatschappelijk debat, 
gaf ons veel stof tot nadenken. Wij bedanken in het 
bijzonder de sprekers Angelique Houtveen (3FM) en 
Aruna Vermeulen (HipHopHuis) en Senior Fellows 
Sharona Badloe en Sophia Blijden. 

HIA Talks biedt 
inspirerende 
initiatieven en 
dappere mensen een 
oplossingsgericht 
platform.

HIA Talks werd in 2019 in het leven geroepen om 
maatschappelijke uitdagingen in onze samenleving te 
onderzoeken. HIA Talks biedt inspirerende initiatieven 
en dappere mensen een oplossingsgericht platform. 
Een platform ter inspiratie voor alledag en verandering 
die beklijft. Om te dromen, om te durven, om 
verbinding te zoeken. Om te herkennen, te erkennen 
en in actie te komen.  

Op 19 maart jl. organiseerde Humanity in Action 
Nederland de eerste editie van HIA Talks ‘Inclusiviteit, 
hoe dan?’ bij theater Podium Mozaïek in Amsterdam. 
Het evenement werd georganiseerd in het teken van 
de Week tegen Racisme en Discriminatie. Met 
krachtige sprekers, zoals Senior Fellow Salima 
Guettache (de Brauw Blackstone Westbroek), Emin 
Kececi (onderwijs collectief Meesters met Dromen), 
Richard Kofi (beeldend kunstenaar en curator) en Zoë 
Papaikonomou (journalist en medeauteur “Heb je een 
boze moslim voor mij”) én moderator Madeleijn van 
den Nieuwenhuizen, werd de bijeenkomst erg goed 
ontvangen. Ter spectaculaire en inspirerende afsluiting 
kreeg het publiek een scène uit de theatervoorstelling 
‘King’, voorgeschoteld. Stadsdichter van Amsterdam 
Gershwin Bonevacia kroop in de huid van Dr. Martin 
Luther King.  

Op 22 september organiseerden wij een 
herdenkingsbijeenkomst voor Frieda Menco - 
Brommet in Perdu in Amsterdam. Met ontroerende 
bijdragen van Senior Fellows Thomas Berghuijs, 
Marietje Schaake, Spencer Heijnen en Lisa Nussy, 
was het een intiem samenzijn. Wij boden de familie 
een interne publicatie aan ter nagedachtenis aan onze 
dierbare Frieda, die aan de voet van onze organisatie 



- In Memoriam - 

Frieda Menco - Brommet 

   

Frieda Menco, a dear friend of Humanity in Action, passed away on 
Friday February 22. Frieda played a crucial role in the foundation and 

development of Humanity in Action The Netherlands.  

Frieda was a Holocaust survivor who insisted that we remember the past 
to be vigilant in the present. The horrors of her deportation and many 
years in Auschwitz never left her body or her mind. She grieved for her 

Jewish community that suffered and lost so much. She participated 
strongly in its revival and resilience after the war years ever mindful of its 
stark past. She was a journalist, public speaker, art collector and human 

rights activist. She was outspoken and strong.   

Year after year, the Fellows in the Dutch program went to her apartment, 
filled with beautiful paintings, sculptures, crafts and books, to converse 
with her about the war years and the challenges of present times. The 

dialogue was infused with past and present, pain and hope. And through 
those introductions, she became friends with so many Fellows.  

Frieda is dearly missed by the Humanity in Action community. 

   

The 2019 Amsterdam Fellowship is dedicated to the bravery & memory 
of Frieda. 
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Frieda Menco - Brommet 



6. SENIOR FELLOW 
NETWERK 
De Fellows die hun Action Project met succes 
afronden, treden toe tot het Senior Fellow Netwerk. 
Deelname aan de Fellowships is voor veel kandidaten 
een vormende ervaring. De ruim 240 Senior Fellows in 
Nederland organiseren zich in een vereniging. In 2019 
bestaat dit bestuur uit Tahmina Ashraf, Jamila Sallali, 
Deniece Wijdenbosch en Arne Muis. Enkele leden zijn 
o.a. Marietje Schaake (voormalig Europarlementariër), 
Anouk Eigenraam (journalist), Hiske Arts (Critical 
Mass), Antoine Buyse (Hoogleraar Mensenrechten 
Universiteit Utrecht), Quinsy Gario (Roet in het Eten), 
Reimer Veldhuis (Landsadvocaat Nederland), Simone 
Kukenheim (Wethouder gemeente Amsterdam), Ufuk 
Kâhya (Wethouder Den Bosch), Mitchell Esajas (The 
Black Archives) en Anna Timmerman (PAX). 

Onze sterkste troef is ons groeiend Senior Fellow 
Netwerk. Dit laat zien dat ons concept werkt. Als 
netwerk inspireren en helpen we elkaar en anderen. 
De Senior Fellows sturen aan op sociale verandering 
via onderzoek, acties en leiderschap. Zij zijn bij uitstek 
changemakers. Hun maatschappelijke acties en 
analyses tonen de genuanceerde vindingrijkheid en 
daadkracht die nodig is voor een echt inclusieve 
samenleving en een sterke rechtsstaat.  

In 2019 waren Senior Fellows veelvuldig betrokken bij 
de programma’s, governance, strategie ontwikkeling 
en fondsenwerving. In 2019 zetten wij 30 Senior 
Fellows in de schijnwerpers in 86 posts op onze 

sociale media kanalen met artikelen, prijzen en 
interviews. De nieuwe website geeft alle Senior 
Fellows de mogelijkheid in te loggen op HIA Connect, 
om elkaar op te zoeken, op de hoogte te houden en 
voor een snel overzicht van alle mogelijkheden die wij 
hen bieden. Senior Fellows en Humanity in Action 
Nederland onderhouden ook regelmatig contact via 
de interne Facebook groep. 

  

Onze sterkste 
troef is ons 
groeiend Senior 
Fellow Netwerk. 
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7. SAMENWERKINGS-
PARTNERS 2019 

SPREKERS 

Ibtissam Abaâziz, Sunny Bergman, Gershwin 
Bonevacia, Frans Damman ,Boris Dittrich, Wassila 
Hachchi, Fanny Heymann, Angelique Houtveen, 
Nancy Jouwe, Emin Kececi, Nina Kee , Annemiek 
Keiser, Richard Kofi, Angela van der Kooye,   David 
Limaverde, John Leerdam, Wim Manuhutu, Fred 
Matser, Ambrien Moeniralam, Jelle Mul,   Marc 
Mussaeus, Eduard Nazarski, Madeleijn van den 
Nieuwenhuizen,   Faiza Oulahsen, Tugba Öztemir, Zoë 
Papaikonomou, Naomie Pieter, Nathalie Toisuta, 
Jennifer Tosch, Mpho Tutu van Furth, Aruna 
Vermeulen, Frederiek de Vlaming, Carolien 
Zimmermann. 

SENIOR FELLOWS 

Hiske Arts (2001), Sharona Badloe (2017), Sophia 
Blijden (2017), Mitchell Esajas (2016), Salima 
Guettache (2014), Ufuk Kâhya (2012), Laurens 
Korteweg (2011), Eefje de Kroon (2011) en Cihan Tekeli 
(2008). 

ORGANISATIES & PARTNERS  

Ambassade van de Verenigde Staten van Amerika in 
Den Haag, Amnesty International Nederland, Anne 
Frank Huis, The Black Archives, The Black Heritage 
Tours, Critical Mass, FC Hyena, Filmhuis Den Haag, De 
Goede Zaak, Greenpeace, H401, Herinneringscentrum 
Kamp Westerbork, HipHopHuis, Humanity House, 
Joods Cultureel Kwartier, Stichting Julius Leeft!, 
Netherlands Helsinki Committee, Podium Mozaïek, 
Rollins College (Florida, VS), World Press Photo. 

HIA Talks in Podium Mozaïek (Foto Victor Reinier)
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Voorafgaand aan het Fellowship van 2020 vullen 
Fellows een vragenlijst ter nulmeting in gericht op 
onder andere maatschappelijke betrokkenheid, 
kennis over de geprogrammeerde thema’s en status 
van geprogrammeerde vaardigheden, alsook de visie 
op de eigen toekomst. De meting biedt ook ruimte 
voor verwachtingen en persoonlijke leerdoelen. Na 
afronding van het Action Project reflecteren Fellows 
schriftelijk op de nulmeting waaruit wij nog beter de 
toename van kennis, inzichten en vaardigheden 
verwachten op te maken. 

9. ZICHTBAARHEID  
Onze deelnemers staan midden in de samenleving 
en laten de kracht van Humanity in Action Nederland 
zien. Wij dragen hun acties, publicaties en verhalen 
dan ook met plezier steeds sterker uit op onze 
sociale media kanalen, bij publieksevenementen en 
via de traditionele pers. Door beter te communiceren 
over ons werk, vergroten wij onze impact en 
naamsbekendheid. In 2019 verscherpten wij onze 
(sociale media) communicatie- strategie.  

8. MONITORING EN 
EVALUATIE  
Humanity in Action Nederland stuurt haar educatieve 
programma’s bij waar nodig. Continue monitoring en 
evaluatie zijn integraal onderdeel van onze 
werkwijze.  

Gedurende de educatieve programma’s worden 
curriculum, sprekers, groepsdynamiek, begeleiding 
en logistiek geëvalueerd. Na afloop evalueren 
deelnemers het programma in volledigheid. Fellows 
schrijven na afloop van het Fellowship ook een 
aanvullende brief ter eindevaluatie aan het 
(inter)nationale bestuur.  

Voorafgaand aan het Fellowship dienen Fellows een 
eerste Action Project plan in. Na het Fellowship 
wordt deze bijgeschaafd. Het uiteindelijke project 
illustreert welke kennis, vaardigheden en netwerk 
deelnemers hebben opgedaan. Bovenal is het een 
weerspiegel ing van hun leertra ject en 
ondernemerschap. Na afronding rapporteren Fellows 
schriftelijk aan de organisatie.  

Het Senior Fellow Netwerk biedt carrière- netwerk- 
en verdieping mogelijkheden en een podium. 
Betrokkenheid lezen wij af aan de onderlinge 
verbondenheid middels onder andere HIA Connect 
en de interne Facebook van het netwerk, alsook de 
bestuurlijke en programmatische betrokkenheid van 
Senior Fellows bij Humanity in Action Nederland.  

Een aantal 
hoogtepunten: 

We investeerden in professionele fotografie 
en produceerden video’s en vlogs met onze 
deelnemers en twee jonge filmmakers; 

We gingen live met een nieuwe netwerk 
brede website; 

We werden opgemerkt door At5, het 
Caribisch Netwerk, KRO-NCRV en Humans of 
Europe; 

Tijdens de publieke eindceremonie van het 
Fellowship bij FC Hyena ontvingen wij Mpho 
Tutu van Furth als keynote spreker. Wij 
verwelkomden bijna 100 mensen; 

Met onze berichtgeving op social media over 
het Fellowship bereikten we ruim 208.000 
jongeren uit onze doelgroep; 

ProFellow.com riep ons Fellowship uit tot 
één van de 10 top Fellowships van 2020! 

 

https://www.humanityinaction.org/country/the-netherlands/?lang=nl
https://www.at5.nl/artikelen/195258/keti-koti-2019-bekijk-het-hele-verslag-van-at5?fbclid=IwAR3_CzwLyUWOiNkQCd3HO08cl2PBemHvK7eRCdPnYOhQjODj3ZdcfY04EQE
https://www.youtube.com/watch?v=Hk3d3Z_WLTM&t=2s&fbclid=IwAR1-ErsNZC9kkflma0QBGjMldky20xwaKmGaaGOaTn0V1N7ZHymmsk4p_zM
https://www.youtube.com/watch?v=Hk3d3Z_WLTM&t=2s&fbclid=IwAR1-ErsNZC9kkflma0QBGjMldky20xwaKmGaaGOaTn0V1N7ZHymmsk4p_zM
https://www.youtube.com/watch?v=RnTiSu3VrWU&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2_zgtWoadlvoZwGFUEy-gHDvJV6AiLoX_zB6bp7DzHVu0CVk-EugQZGLs
https://www.facebook.com/HumansEurope/?__tn__=kC-R&eid=ARDbRTP92J71ZYpQ7uvIKKZ7g3keOzp8SWW-cEo22RBa7g_O4EovVZBmM1tZTi90aO2RuWIMWvz0kwnz&hc_ref=ARRkJWwrgZlbmA0gIaDXenDGCRZOZbt2k7LkVj8ZT44Z2GIsKwlEoIS3Pl-_mesFR0s&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARDiQK66PJccXMvfjsUYCQWUxFrh44NenR4Ba9aq1j8L3Nf2wpl69udPI32FzPwZrNk8xFIe2kgTayVzCoXHPSQcV9Utvn2akkPfhT3uY3a0Mn4e1rA6wL2lLh6UE7qm9Eu5J9F1lzFwuxh7FxHYbuDQDtL3QsciILvchFMiKsENM_vcOntQqT-Cj5vtxmv2dYIctIET_AC7tcv0A2S2_F_7d8alEKxzgnUCiQsyCblS_kMqCoSSSCGPI1BmrOutaF3RfQ4oVj3Vikcw1KHz1NlFaoStQXZDj-wNv89lYlhPtRkOytrrenrQOQnUSq7yWKPrRzaT8OtEBH9y31Uz9Ec
https://www.facebook.com/HumansEurope/?__tn__=kC-R&eid=ARDbRTP92J71ZYpQ7uvIKKZ7g3keOzp8SWW-cEo22RBa7g_O4EovVZBmM1tZTi90aO2RuWIMWvz0kwnz&hc_ref=ARRkJWwrgZlbmA0gIaDXenDGCRZOZbt2k7LkVj8ZT44Z2GIsKwlEoIS3Pl-_mesFR0s&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARDiQK66PJccXMvfjsUYCQWUxFrh44NenR4Ba9aq1j8L3Nf2wpl69udPI32FzPwZrNk8xFIe2kgTayVzCoXHPSQcV9Utvn2akkPfhT3uY3a0Mn4e1rA6wL2lLh6UE7qm9Eu5J9F1lzFwuxh7FxHYbuDQDtL3QsciILvchFMiKsENM_vcOntQqT-Cj5vtxmv2dYIctIET_AC7tcv0A2S2_F_7d8alEKxzgnUCiQsyCblS_kMqCoSSSCGPI1BmrOutaF3RfQ4oVj3Vikcw1KHz1NlFaoStQXZDj-wNv89lYlhPtRkOytrrenrQOQnUSq7yWKPrRzaT8OtEBH9y31Uz9Ec
https://www.profellow.com/fellowships/top-10-summer-fellowships-of-2020/
https://www.humanityinaction.org/country/the-netherlands/?lang=nl
https://www.at5.nl/artikelen/195258/keti-koti-2019-bekijk-het-hele-verslag-van-at5?fbclid=IwAR3_CzwLyUWOiNkQCd3HO08cl2PBemHvK7eRCdPnYOhQjODj3ZdcfY04EQE
https://www.youtube.com/watch?v=Hk3d3Z_WLTM&t=2s&fbclid=IwAR1-ErsNZC9kkflma0QBGjMldky20xwaKmGaaGOaTn0V1N7ZHymmsk4p_zM
https://www.youtube.com/watch?v=Hk3d3Z_WLTM&t=2s&fbclid=IwAR1-ErsNZC9kkflma0QBGjMldky20xwaKmGaaGOaTn0V1N7ZHymmsk4p_zM
https://www.youtube.com/watch?v=RnTiSu3VrWU&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2_zgtWoadlvoZwGFUEy-gHDvJV6AiLoX_zB6bp7DzHVu0CVk-EugQZGLs
https://www.facebook.com/HumansEurope/?__tn__=kC-R&eid=ARDbRTP92J71ZYpQ7uvIKKZ7g3keOzp8SWW-cEo22RBa7g_O4EovVZBmM1tZTi90aO2RuWIMWvz0kwnz&hc_ref=ARRkJWwrgZlbmA0gIaDXenDGCRZOZbt2k7LkVj8ZT44Z2GIsKwlEoIS3Pl-_mesFR0s&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARDiQK66PJccXMvfjsUYCQWUxFrh44NenR4Ba9aq1j8L3Nf2wpl69udPI32FzPwZrNk8xFIe2kgTayVzCoXHPSQcV9Utvn2akkPfhT3uY3a0Mn4e1rA6wL2lLh6UE7qm9Eu5J9F1lzFwuxh7FxHYbuDQDtL3QsciILvchFMiKsENM_vcOntQqT-Cj5vtxmv2dYIctIET_AC7tcv0A2S2_F_7d8alEKxzgnUCiQsyCblS_kMqCoSSSCGPI1BmrOutaF3RfQ4oVj3Vikcw1KHz1NlFaoStQXZDj-wNv89lYlhPtRkOytrrenrQOQnUSq7yWKPrRzaT8OtEBH9y31Uz9Ec
https://www.facebook.com/HumansEurope/?__tn__=kC-R&eid=ARDbRTP92J71ZYpQ7uvIKKZ7g3keOzp8SWW-cEo22RBa7g_O4EovVZBmM1tZTi90aO2RuWIMWvz0kwnz&hc_ref=ARRkJWwrgZlbmA0gIaDXenDGCRZOZbt2k7LkVj8ZT44Z2GIsKwlEoIS3Pl-_mesFR0s&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARDiQK66PJccXMvfjsUYCQWUxFrh44NenR4Ba9aq1j8L3Nf2wpl69udPI32FzPwZrNk8xFIe2kgTayVzCoXHPSQcV9Utvn2akkPfhT3uY3a0Mn4e1rA6wL2lLh6UE7qm9Eu5J9F1lzFwuxh7FxHYbuDQDtL3QsciILvchFMiKsENM_vcOntQqT-Cj5vtxmv2dYIctIET_AC7tcv0A2S2_F_7d8alEKxzgnUCiQsyCblS_kMqCoSSSCGPI1BmrOutaF3RfQ4oVj3Vikcw1KHz1NlFaoStQXZDj-wNv89lYlhPtRkOytrrenrQOQnUSq7yWKPrRzaT8OtEBH9y31Uz9Ec
https://www.profellow.com/fellowships/top-10-summer-fellowships-of-2020/
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Fatma Koşer Kaya  
Voorzitter Humanity in Action 
Nederland & Bestuurslid 
Humanity in Action Inc. 

    Fatma Koşer Kaya:  
“In deze tijd waarin de 
verschillen tussen 'ons' en 
'hen' groter en groter 
(lijken) te worden, is onze 
organisatie steeds meer 
relevant. Toekomstige 
maatschappelijke leiders 
kunnen actief bruggen 
bouwen om de wereld 
mooier te maken.”
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10. RISICO’S EN 
ONZEKERHEDEN 
Humanity in Action Nederland ziet zich 
geconfronteerd met een aantal externe en interne 
risico’s en onzekerheden in de uitvoering van de 
geplande werkzaamheden. Wij melden met plezier 
dat de gestelde doelen en geplande werkzaamheden 
voor het jaar 2019  - zoals opgenomen in het Publiek 
Beleidsplan 2019 - 2020 - zijn gerealiseerd. 

De externe effecten van de maatschappelijke en 
politieke onrust in onze samenlevingen zijn direct in 
onze programma’s voelbaar. De veranderende 
samenleving waarin wij opereren, dwingt ons als 
organisatie constant scherp te reflecteren op de 
insteek en impact van ons werk. Om actuele 
maatschappelijke uitdagingen effectief het hoofd te 
bieden, kunnen wij nooit volstaan met ‘business as 
usual.’ In 2018 en 2019 volgde het internationale team 
daarom intensieve trainingen op het gebied van 
interculturele groepsdynamiek en inclusieve educatie. 
Wij passen onze werkwijze en curricula jaarlijks aan 
waar nodig. 

Humanity in Action Nederland is afhankelijk van de 
steun van donateurs en subsidiegevers. De jaarlijkse 
begrotingen van 2019 en 2020 bedragen circa. 
180.000 - 190.000 euro. Projecten kunnen alleen 
doorgang vinden indien genoeg middelen 
beschikbaar zijn. Dat wat je aandacht geeft groeit. De 
fondsenwerving van Humanity in Action Nederland 
wordt gestuurd door de ambitie en missie, niet 

andersom. Fondsenwerving wordt daarom breed 
gedragen binnen de organisatie. Alle betrokkenen 
zijn ambassadeur. Als de wens tot groei en het 
aantrekken van nieuwe donateurs op een ieders 
vizier staat, kunnen alle mogelijkheden die zich 
voordoen gegrepen worden en actief worden 
nagejaagd. Lees daarover meer onder sectie 10. 
Financieel beleid. 

Ook zijn wij ons bewust van interne risico’s. Om een 
stevige doorstart te maken in het proces van 
professionalisering - en de daaraan gekoppelde 
fondsenwerving in te zetten - zijn extra handen 
nodig. Per januari 2019 is een Programma Manager in 
dienst genomen (0,8 FTE). Binnen ons nu toch nog 
relatief kleine team met twee betaalde werknemers 
(1,6 FTE), twee stagiaires en vrijwilligers, is uitval door 
bijvoorbeeld langdurige ziekte een risico om 
rekening mee te houden. Wij hebben als werkgever 
om die reden extra aandacht voor het werkplezier en 
de persoonlijke ontwikkeling van onze teamleden.  

Dat wat je 
aandacht geeft 
groeit.
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11. ONS TEAM 
TEAM 

Directeur: Laura Lasance  
Programma manager: Raissa Biekman  
Ondersteuning Fondsenwerving: Renske Thalia Poelma 
Stagiairs: Zwaan Duinker, Chiara Daniore en Ihsan van Noppen 
Freelancers: Anneloes Dijkman, Yuri Veerman, Kim Brink 

BESTUUR 

In 2019 bestaat het bestuur uit Fatma Koşer Kaya (voorzitter), Thomas 
Berghuijs (tot en met mei 2019), Laurens Korteweg (penningmeester), 
Corinne Arnold (secretaris), Sinan Çankaya en Nancy Poleon (tot en met 
januari 2019).  

Alle bestuurders zijn gelijkelijk verantwoordelijk. Alle bestuursfuncties zijn 
onbezoldigd. Het bestuur stelt een directeur voor Humanity in Action 
Nederland aan die de dagelijkse leiding over de organisatie heeft. De 
directeur rapporteert aan het bestuur. In 2019 komen het bestuur en de 
directeur tenminste vijf keer samen. Samen met een afvaardiging van het 
Senior Fellow Netwerk en de directeur reflecteert het bestuur en kijkt het 
samen vooruit tijdens de jaarlijkse strategische heidag. Het bestuur 
evalueert jaarlijks haar eigen functioneren. De bestuurders worden voor 
drie jaar benoemd. Verlenging van de bestuursperiode vindt plaats in 
overleg. In het najaar van 2019 worden in dit kader twee tot drie nieuwe 
bestuursleden geworven. 

COMITÉ VAN AANBEVELING 

Humanity in Action Nederland rekent op de steun van de leden van het 
Comité van Aanbeveling. Het comité bestaat uit Carla Aalse, Harry van den 
Bergh †, Boris Dittrich, Astrid Elburg, Felix Guttmann, Mostafa Hilali, Dienke 
Hondius, Nando van Ketwich Verschuur, Ugur Pekdemir, Herman Schaper, 
Awraham Soetendorp, Marian Spier, Tof Thissen en Nout Wellink. In 2019 
trad Senior Fellow Anna Timmerman toe. 
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onder andere ook gesteund door de Haëlla Stichting, 
de Edli Foundation, HAFF, Amnesty International, 
Vluchtelingenwerk, Tony Chocolonely Foundation en 
het OSI. Jaarlijks ontvangt Humanity in Action 
Nederland tevens een ruime bijdrage van de 
Amerikaanse koepelorganisatie HIA Inc. In 2020 zal 
deze bijdrage helaas noodgedwongen achterwege 
blijven. 

Naast verdieping van bestaande relaties met 
financiers, leggen wij vanuit Humanity in Action 
Nederland sinds 2018 nieuwe leads voor potentiële 
nieuwe partners. Een aantal richtlijnen voor 
fondsenwerving, ten aanzien van het eigen 
absorptievermogen, fasering en diversifiëring nemen 
wij hierbij in acht. 

In 2019 intensiveerden wij onze inzet op giften van 
individuele donateurs, vanuit ons Senior Fellow 
Netwerk en daarbuiten. Dit leverde meteen succes 
op. Duurzame wederkerige relatieopbouw kost 
echter tijd, wat onze financiële situatie op korte 
termijn onvoldoende stabiliteit geeft. In 2019 zijn 
daarom simultaan de eerste - succesvolle - stappen 
genomen om vanuit onze expertise trainingen aan te 
bieden aan onder andere onderwijsinstellingen en 
NGO’s. 

VERDUURZAMING FINANCIËLE STABILITEIT  

Het is voor Humanity in Action Nederland van belang 
de ontwikkeling te maken van werken en werven op 
projectbasis naar een meer constante jaarlijkse 

12. FINANCIEEL BELEID  
Humanity in Action Nederland publiceert jaarlijks een 
jaarverslag en jaarrekening om inzicht te geven in 
onze werkzaamheden en financiën. 

Het financiële jaar 2019 laat een balanstotaal zien 
van 65.711 euro en met een totaal aan lasten van 
177.545 euro en een totaal aan baten van 177.602 
euro werd het jaar afgesloten met een resultaat van 
57 euro negatief. De stichting heeft voldoende 
middelen om aan haar verplichtingen te voldoen. 
Voor nadere details verwijzen wij naar de toelichting 
in de jaarrekening. 

WERVING VAN GELDEN 

Humanity in Action Nederland is verantwoordelijk 
voor de werving van de fondsen die nodig zijn voor 
het organiseren van alle programma’s in Nederland. 
Verder zijn wij medeverantwoordelijk voor de 
werving van fondsen voor de internationale 
professionele Fellowships, conferenties en daarbij 
horende coördinatie.  

De afgelopen jaren mochten wij zeer genereuze 
steun ontvangen van Stichting Democratie en Media, 
alsook van de Amerikaanse Ambassade in 
Nederland. In 2019 konden wij aanvullend rekenen op 
financiële ondersteuning van de Fred Foundation, de 
William H. Donner Foundation, Familiefonds 
Hurgronje en Fonds1818. Het Vfonds heeft ons werk 
jarenlang - tot en met 2017 - gesubsidieerd. Stichting 
Janivo heeft de afgelopen drie jaar het programma 
HIA Junior gesteund. In het verleden werden wij 

programmacyclus gesteund door meerjarige 
fondsen. De huidige situatie waarin de doorgang van 
programma’s direct afhankelijk is van deels 
kortlopende fondsen kan verstevigd worden. 

Omdat Humanity in Action Nederland de ambitie 
heeft door te ontwikkelen, dient extra aandacht uit te 
gaan naar positionering, activiteiten, zichtbaarheid en 
duurzame wederkerige partnerschappen. Hieraan 
gekoppeld is strategische en ger ichte 
fondsenwerving van belang. Sinds maart 2018 is een 
aantal belangrijke stappen genomen om de weg 
vooruit vorm te geven (Zie voor details het Publiek 
Beleidsplan 2019 - 2020): 

Analyse financiële & organisatorische situatie 
Humanity in Action Nederland 

Organisatorische professionalisering 

Verscherping positionering en meerjarige strategie 

Programmatische prioritisering 

Strategische en gerichte fondsenwerving 

Investering in personeel 
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FINANCIËLE VERANTWOORDELIJKHEID EN 
CONTROLE  

De directeur is verantwoordelijk voor de dagelijkse 
financiële administratie en boekhouding van de 
organisatie. 

De penningmeester, Laurens Korteweg, houdt 
toezicht op de financiën. In het financieel beleid 
zijn heldere afspraken vastgelegd over het 
uitgavenbeleid. Een vier - ogen principe wordt 
toegepast op de betalingen. Directeur en 
penningmeester onderhouden regelmatig contact 
over de financiële situatie. Tenminste driemaal per 
jaar wordt de begroting en realisatie van kosten, 
inclusief prognose, besproken. 

Betalingen boven de 5.000 euro dienen te worden 
geaccordee rd door de d i rec teu r en 
penningmeester. Voor uitgaven boven de 1.000 
euro wordt het 4 eye principle toegepast door 
beiden. Voor uitgaven tussen 250 en 1.000 euro 
wordt het 4 eye principle tevens toegepast, in dit 
geval tussen directeur en programma manager. 

Ondersteuning van de boekhouding wordt 
uitgevoerd door een externe boekhouder, te weten 
Agaath Administraties. Alle administratieve 
bescheiden worden door Humanity in Action 
Nederland intern ingescand en verwerkt in Visma. 
De bankmutaties worden in datzelfde programma 
ingelezen. Alle betalingen worden gekoppeld aan 
het document waar ze betrekking op hebben. Op 

BEHEER EN BESTEDING VAN HET VERMOGEN 

H e t b e l e i d w o r d t v a s t g e s t e l d i n 
bestuursvergaderingen, en uitgevoerd door de 
directeur. Besluiten aangaande het vermogen 
worden tevens in bestuursvergaderingen genomen.  

Aanwezige fondsen en eventuele reserves worden, 
conform de statutaire doelstelling, volledig besteed 
aan uitvoering van de programma’s van Humanity in 
Action Nederland en, indien van toepassing, van 
Humanity in Action internationaal. De kosten bestaan 
voornamelijk uit personele lasten, kantoor huur, reis- 
en verblijfskosten, zaalhuur en vergoedingen voor 
sprekers. In de tenminste vijf jaarl i jkse 
bestuursvergader ingen re f lec teren de 
personeelsleden en het bestuur van Humanity in 
Action op de effectiviteit van haar programma’s. 

Continuïteitsreserve 
Op 1 mei 2019 besloot het bestuur van Humanity in 
Action Nederland tot het omzetten van de algemene 
reserve tot een continuïteitsreserve. Het doel van 
deze reserve is om voortgang van de 
werkzaamheden te bewaken ten tijden van een 
onverwachte en/of tijdelijke vermindering van de 
inkomsten. Humanity in Action Nederland streeft 
ernaar een reserve op te bouwen welke zes maanden 
salaris en 1 jaar kantoor huur dekt. Wij streven ernaar 
om stapsgewijs naar de gewenste reserve te groeien. 
Alle donaties komen ten goede aan de 
programmering. 

deze manier is iedere iedere betaling herleidbaar 
tot een uniek stuk in de boekhouding. 

Vervolgens wordt de aldus intern verwerkte 
boekhouding gecontroleerd en zo nodig 
gecorrigeerd door een extern administratiekantoor, 
dat ook de jaarstukken opstelt. De boekhouding is 
op ieder moment online in te zien door het 
bestuur. 

De jaarrekening wordt opgemaakt door het 
boekhoudkantoor. Tot 2017 werd de jaarrekening 
gecontroleerd door accountantskantoor Dubois & 
Co. Het bestuur van Humanity in Action Nederland 
is van oordeel dat in het financieel beleid 
voldoende waarborgen zijn ingebouwd voor een 
transparante en verantwoorde financiële 
bedrijfsvoering. Het bestuur heeft besloten voor 
het jaar 2017 en 2018 af te zien van een 
controleverklaring door de accountant, mede in 
verband met de daarmee samenhangende kosten.  
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DANKWOORD 
In 2020 zetten wij onze educatieve programma’s, 
publieke evenementen en trainingen voort en werken 
wij aan een nieuw educatief programma. We bouwen 
met plezier door aan de communicatie met onze 
doelgroep via onze groeiende sociale media kanalen, 
website en nieuwsberichten. Fondsenwerving blijft 
de hoogste prioriteit. 

Zonder de inzet van onze partners, sprekers, 
financiers, adviseurs en de trouwe steun van de 
Senior Fellows kan Humanity in Action Nederland 
niet bestaan. Wij zijn heel dankbaar voor hun 
loyaliteit, inspiratie, vertrouwen en steun. In het 
bijzonder willen wij de mensen bedanken die ons het 
afgelopen jaar met hun professionele adviezen 
hebben geholpen om de organisatie te versterken. 
Niet iedereen staat op het podium voor een 
inclusieve samenleving en een sterke rechtsstaat. 
Ook op de achtergrond gebeurt veel. Dank daarvoor! 

De toekomst is 
inclusief.



 
 
 
Humanity in Action Nederland informeert, inspireert en verbindt jongeren, 
studenten en recent-afgestudeerden op het gebied van mensenrechten, 
democratie en een inclusieve samenleving. Humanity in Action Nederland 
leidt een nieuwe generatie maatschappelijke leiders op. 

www.humanityinaction.nl | www.humanityinaction.org | netherlands@humanityinaction.org 

Tekst: Laura Lasance / Vormgeving: Michel Pijnen

Humanity in Action Nederland werd in 2019 genereus gesteund 
door haar donateurs en donoren: 

De deelname van Griekse Fellows in de 
internationale Humanity in Action  
programma’s werd genereus gesteund 
door de Stavros Niarchos Foundation 
(SFN).
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