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De Volkskrant / 09-01-1992 

Buitenlandse ontwikkelingsorganisaties profiteren van verdeeldheid in Nederland  

Protestantse hulpverleners voorbijgestreefd 

Van onze verslaggeefster LIDY NICOLASEN 
 
UTRECHT — Een ondervoed kindje met bolle buik en slappe beentjes op een affiche met een 
gironummer, dat was taboe. Gerechtigheid, vrede en de heelheid van de schepping, dat waren de 
idealen waarvoor de Nederlandse protestanten jarenlang de straat op gingen om geld in te zamelen 
voor de armen in de wereld. „Ideologisch gezien is die kreet juist", zegt algemeen directeur C. Oskam 
van de Interkerkelijke Organisatie voor Ontwikkelingssamenwerking (ICCO). „Maar als je die niet 
vertaalt, praat je over de hoofden van de mensen heen." 
De ICCO zwaaide woensdag voorzitter prof. dr B. Goudzwaard uit tijdens een symposium in Utrecht 
over de ontwik; kelingssamenwerking met Afrika. Een verantwoord gekozen thema nu de noden in 
Oost-Europa de hulp aan de traditionele ontwikkelingslanden onder druk lijken te zetten. De 
gesprekken in de wandelgangen in de Utrechtse Janskerk gingen echter dikwijls over de ICCO  zelf. 
Over het miljoenenbedrijf in ontwikkelingshulp dat de grote onbekende bleef onder de 
ontwikkelingsorganisaties in Nederland. 
De ICCO ontstond in 1964 toen de overheid besloot een deel van het ontwikkelingsgeld via 
particuliere organisaties naar de Derde Wereld te sturen. De nieuwe organisatie werd opgericht door 
de protestantse diaconie en zendingsorganisaties, een hecht gezelschap van sympathieke clubs en 
stichtingen die konden bogen op een eeuwenlange traditie in de armenzorg en op een trouwe, 
overtuigde achterban. 
Al die partijtjes lieten zich vertegenwoordigen in het ICCO-bestuur en daar werd besloten de nieuwe 
club het recht te onthouden zelf geld in te zamelen. Soevereiniteit in eigen kring, daar zijn 
protestanten goed in. De ICCO mocht zich, als verlengstuk van de arm van de overheid en aldus 
overgeleverd aan de politieke luimen, alleen bekommeren over de verdeling van de subsidie die toen 
2,5 miljoen gulden bedroeg. De clubjes hielden hun eigen projecten en hun eigen collectes. 
Tijden veranderen. De medefinancieringsorganisaties ICCO, het katholieke Cebemo en later ook 
Novib en Hivos, kregen in de loop der jaren veel meer vrijheid. Het budget van de ICCO liep in 1991 
op naar 165 miljoen en het aantal personeelsleden naar 140. 
De protestantse hulpverleners groeiden niet mee. Zij werden de afgelopen jaren in hoog tempo in 
populariteit en geloofwaarigheid gepasseerd door modern en marktgericht opererende buitenlandse 
organisaties als Foster Parents Plan, Amnesty International, Artsen Zonder Grenzen en ook door de 
Nederlandse Novib met Gast aan Tafel. Nederlanders legden er miljoenen guldens voor op tafel. En 
wat het meest schrijnt van al: een groot deel van de donaties blijkt uit protestantse kring te komen. ,Je 
moet hieruit óf accepteren dat je in toenemende mate marginaliseert óf je beleid bijstellen", zegt 
Oskam. Hij wil liever vandaag nog dan morgen uit de „ivoren toren" van weleer. Hij spreekt over de 
„schildpaddengang" van de kerkelijke organen. „Ik vind dat het te langzaam gaat. Het is geen verwijt, 
maar we komen meer en meer tot de conclusie dat de versnippering leidt tot een grote mate van 
inefficiëntie. We brengen niet alleen onszelf maar ook ons werk in gevaar als we geen concrete 
stappen nemen." 
In de historische gebouwen op het Zusterplein bij Slot Zeist waar het ICCO kantoor is gevestigd, is 
niet gewacht op de omslag die de achterban nog moet maken. De ICCO heeft zich de groeiende 
kritiek in Nederland op de geloofwaardigheid en het amateurisme van ontwikkelingsorganisaties 
aangetrokken. De ICCO wil professioneel zijn en kunnen samenwerken met grote Europese 
organisaties als Brot für die Welt uit Duitsland of het Britse Christian Aid. Een extern adviesbureau is 
aan het werk gezet om de uit haar jasje gegroeide organisatie te reorganiseren en om de 
„eilandencultuur" binnenskamers te slechten. Heilige huisjes gaan om en naast de predikantentaai 
ontstaan termen als effectiviteit, efficiency en verbetering van het werkklimaat. En in 1993 moeten, wat 
Oskam betreft, ICCO, diaconie en zending onder één dak zitten. Maar Oskam, die als 
landbouwkundige zijn sporen in de ontwikkelingssector verdiende, heeft als directeur van het 
miljoenenbedrijf daarover bitter weinig te zeggen. Die taak is aan het 23--koppige bestuur dat de 
afgelopen tien jaar werd geleid door Goudzwaard. Hij is de bevlogene, die vooral als schrijver van het 
CDA-verkiezingsprogramma „Niet bij brood alleen" bekendheid verwierf. De ideoloog, zeggen 
ingewijden, die de geesten binnen de ICCO rijp heeft gemaakt voor de omslag naar de jaren negentig. 
Goudzwaards opvolger prof. dr W. Tims wordt in de ontwikkelingssector beschouwd als een van de 
betere Nederlandse hoogleraren in het ontwikkelingswerk. Hij is verbonden aan de Vrije Universiteit in 
Amsterdam. Tims is, hoewel hij al in het bestuur zit, de betrekkelijke buitenstaander, niet behept met 
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een overdreven kennis van de kerkelijke organisaties. Hij staat te boek als de concrete, de zakelijke. 
Van huis uit is Tims een macro-econoom, die ervaring in het ontwikkelingswerk opdeed bij het 
planbureau in Pakistan, de Wereldbank en in de gelederen van de PvdA. „Ik heb het gevoel dat ik de 
goede man op de goede plaats ben", zegt Tims. „De ICCO is uitgegroeid tot een grote organisatie die 
met zakelijke vragen te maken krijgt. De periode van het goed-doen en van ons niet bemoeien met de 
organisatie aan wie we geld gaven, hebben we achter ons. We zullen antwoord moeten hebben op 
concrete vragen over de besteding van het geld, we moeten samenwerking zoeken met professionele 
instituties." Ook Tims geeft het verbrokkelde opereren van de ICCO en diaconie en zending en het 
succes van bijvoorbeeld Artsen Zonder Grenzen in protestantse kring „een onplezierig gevoel". Maar 
hij is minder gebeten dan Oskam op verandering. „We hebben veel te laat gezien dat het geld er was 
en dat het anders moest. Maar ik ben terughoudend. De andere kant moet zelf maar eens initiatieven 
nemen. Je kunt er niet je hele staf tegenaan gooien en ontzaggelijk veel tijd stoppen in het 
coördineren van dat enorme aantal organisaties." 
Tims heeft leergeld betaalt. Hij refereert aan gesprekken met de noodlijdende Stichting Oecumenische 
Hulp, een protestantse organisatie voor noodhulp, over samenwerking met de ICCO. De stafleden 
konden het prima met elkaar vinden, totdat de besturen er aan te pas kwamen en de stichting werd 
teruggefloten. „ledere keer gaat het om die fondswerving door ICCO, dat blijft een heet hangijzer. 
Natuurlijk is dat een ouderwetse opvatting, maar het is een structuur waarmee mensen zijn vergroeid 
en die ze niet los willen laten." 
 

 
Prof. Tims (links), is de nieuwe voorzitter van de Interkerkelijke Organisatie voor 

Ontwikkelingssamenwerking, naast hem zijn voorganger prof. Goudzwaard.  
Foto Marcel Molle - de Volkskrant' 

De Telegraaf / 11-01-1992 

 
Rode Kruis door Joegoslavië in rode cijfers  

Opbrengst hulpactie valt tegen 

Van een onzer verslaggevers 
DEN HAAG, zaterdag 
Ondanks het feit dat de Nederlanders het hart op de goede plek hebben en over het algemeen gul 
geven, gaat het slecht met de grote nationale inzamelingsactie voor Joegoslavië. 
Volgens het Rode Kruis, samen met Memisa, Mensen in Nood, Stichting Oecumenische Hulp, 
Stichting Vluchteling en Unicef initiatiefnemer van de begin december gestarte hulpactie, is er slechts 
ƒ 247.444,— op het speciale gironummer 9600 binnengekomen. Een schijntje, aldus de 
teleurgestelde Rode Kruis-woordvoerder Marcel Vergeer. 
Wat onder meer inhoudt dat het Rode Kruis, met 61 mensen actief in het oorlogsgebied, nu ver in de 
rode cijfers is gezakt. „De acht ton die we van het ministerie van Buitenlandse Zaken hebben 
gekregen, is ook al op. Zo hebben we 600.000 voedselpakketten uitgedeeld en er voor gezorgd dat 
het zwaar beschadigde drinkwaterpompstation van Dubrovnik weer werkt. En dat was hard nodig om 
een cholera-epidemie te kunnen voorkomen," zegt Vergeer. „Maar nu hebben we écht geen rode cent 
meer, terwijl de hulpverlening inmiddels in de miljoenen loopt." 
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Het Rode Kruis heeft inmiddels 600.000 voedselpakketten uitgedeeld, maar nu is het geld op en dat 

heeft zijn invloed op de omvang van het hulpprogramma. F0T0:EPA 
 
 

Diverse kranten / 16-01-1992 

Advertentie Joegoslavië 
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De Volkskrant / 29-01-1992 

Overlijdensbericht M.G.C. Erich 
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Trouw / 18-02-1992 

Podium - Binnenland  
Wapenembargo Somalië is slechts symbolisch gebaar  
door dr. R.C.R. Siekmann 
 
De Stichting Oecumenische Hulp, heeft namens een groot aantal non-gouvernementele 
ontwikkelingsorganisaties (NGO's) in een brief aan secretaris-generaal James … verzocht om militaire 
interventie …n Somalië teneinde humanitaire hulp aan dit door burgeroorlog verscheurde land 
mogelijk maken. … 
De tekst is van een kolom is niet te lezen met OCR 
…. een bedreiging voor vrede en veiligheid, kan die niet langer als een uitsluitend interne zaak worden 
gekwalificeerd. In dit opzicht vertoont het geval-Somalië zekere overeenkomst met dat van de 
Koerden in Noord-lrak vorig jaar. In beide gevallen is er sprake van een massale vluchtelingenstroom 
over internationale grenzen heen. In beide gevallen heeft de VN-Veiligheidsraad dan ook vastgesteld 
dat stabiliteit en vrede in de regio in gevaar zijn. Opvallend is overigens dat de regering van Somalië 
zelf om een bijeenkomst van de Veiligheidsraad had verzocht en zo de eerste aanzet tot 
internationalisering' van de kwestie had gegeven. 
 
Koerden-resolutie 
De Koerden-resolutie 688 was een doorbraak, omdat de VN altijd erg huiverig zijn geweest zich met 
burgeroorlogen te bemoeien. Het noninterventiebeginsel verbood dat eenvoudig, zo luidde de 
algemene opvatting. Mede in het licht van de Somalië-resolutie 733 mag men nu echter wel spreken 
van een voorzichtige kentering, een tendens om burgeroorlogen, althans de humanitaire gevolgen 
daarvan, vanwege hun vermeende bedreigende effecten voor de stabiliteit van deze of gene regio tot 
voorwerp van zorg van de Veiligheidsraad te maken. Welke actie kan de VN nu ondernemen? De 
eerste stap zijn niet-militaire maatregelen. Ten aanzien van Somalië is de Veiligheidsraad zijn 
bemoeienis begonnen met de afkondiging van een algemeen wapenembargo. Dat is een logische 
stap in tijden van burgeroorlog, maar het is te weinig en te laat, terwijl de vijandelijkheden escaleren. 
Het is bovendien een zwakke maatregel als er al een grote wapenvoorraad in een land aanwezig is en 
indien effectieve controle ontbreekt. Het wapenembargo tegen Somalië is dan ook in feite niet meer 
dan een politiek, symbolisch gebaar. Er is concrete actie nodig, zo niet om een staakt-het-vuren af te 
dwingen, dan toch ten minste om een grootscheepse humanitaire hulpoperatie te kunnen uitvoeren. 
Welke mogelijkheden heeft de VN in dit opzicht? Op basis van het VN-Handvest moet dan wel tot de 
uitspraak komen dat, indien de Veiligheidsraad niet-miltaire dwangactie zoals een wapenembargo 
eenmaal heeft afgekondigd, vervolgens ook een direct militair optreden openstaat, indien de niet-
militaire aanpak onvoldoende blijkt te zijn. Nu is er in zaken de VN betreffende per traditie een groot 
verschil tussen theorie en praktijk. Hoofdstuk VII van het VN- Handvest dat over vormen van 
dwangactie handelt, was oorspronkelijk geschreven uitsluitend met het oog op interstatelijke oorlogen, 
gevallen van agressie van de ene tegen de andere staat. De Veiligheidsraad heeft echter nog nimmer 
in verband met een burgeroorlog het gebruik van geweld toegestaan. Ten aanzien van de Koerden 
was dat evenmin het geval, hoewel het door de geallieerde coalitie destijds anders werd voorgewend. 
Aan resolutie 688 kon geen machtiging om in Noord-lrak in te grijpen, worden ontleend. 
 

 
In Somalië is concrete actie nodig om humanitaire hulp te kunnen bieden.  

Op de foto gewonden in een ziekenhuis. foto Petterik Wiggers 
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Grote stap 
De essentiële vraag nu is of en wan neer de Veiligheidsraad de grote stap naar zon machtiging zal 
zetten. En wanneer wordt bedreiging van de 'humanitaire veiligheid' 
(lees: hongersnood e.d.) een zelfstandige grond die ernstig genoeg is om in te grijpen, ook indien er 
geen sprake van een vluchtelingenstroom is? Wanneer zal, met andere woorden, 'humanitaire 
veiligheid' een rechtstreeks te beschermen belang van de internationale rechtsorde worden? Maar dit 
terzij de. 
De non-gouvernementele hulporganisaties verwachten van de VN een concreet optreden, desnoods 
ook zonder toestemming van de conflictpartijen in Somalië. In dit verband is het interessant te weten 
dat de interim-regering van Ali Mahdi zich heeft uitgesproken voor een staakt-het-vuren en het zenden 
van een VN-vredesmacht, terwijl de opstandige generaal Aidid daar tegen is. Natuurlijk streeft de VN 
naar een staakt-het-vuren en zo nodig stationering van 'blauwhelmen' met instemming van beide 
partijen. Dat biedt de meeste waarborgen voor een effectieve operatie. De VN zouden echter ook tot 
uitzending van eenheden kunnen overgaan alleen op basis van een officieel verzoek van de interim-
regering. Formeel zou dat een voldoende volkenrechtelijke legitimatie bieden. Men moet dan echter 
ook bereid zijn de 'vredescorridors' zo nodig onder militaire weerstand van de de facto-strijdkrachten 
van Aidid te vestigen. Om het opgedragen mandaat (hier dus het vestigen van 'humanitaire zones') 
behoorlijk te kunnen uitvoeren is geweldgebruik ter zelfverdediging in het uiterste geval aan VN-
troepen altijd toegestaan.  
De auteur is verbonden aan het TMC Asser Instituut voor internationaal recht in Den Haag. 
 

Trouw en De Volkskrant / 29-02-1992 

Advertentie medewerker voorlichting  

 
DE STICHTING OECUMENISCHE HULP (SOH) te Utrecht is namens vijftien Nederlandse kerken en 
kerkelijke organisaties werkzaam op het gebied van rampenhulp, vluchtelingen- en 
voedingsprogramma's.  
SOH werkt samen met organisaties in binnen- en buitenland, waaronder de Wereldraad van Kerken. 
SOH is verantwoordelijk voor het uitvoeren van het protestantse kinderprogramma „Kinderen in de 
Knel". Dit „alternatieve adoptieplan" verleent steun aan projecten in de Derde Wereld, gericht op 
groepen kinderen in moeilijke omstandigheden, zoals straatkinderen, werkende kinderen en jonge 
slachtoffers van geweld.  
De afdeling Voorlichting en Werving van SOH vraagt momenteel een:  

MEDEWERKER VOORLICHTING EN PUBLICITEIT (V/M)  
Deze zal vooral werkzaam zijn ten behoeve van het programma „Kinderen in de Knel".  
De functie:  
- ontwikkelen en uitvoeren van een voorlichtings- en publiciteitsbeleid  
- schrijven en redigeren van publikaties - (laten) produceren van audio-visueel materiaal  
- onderhouden van contacten met donateurs  
- presenteren van SOH en „Kinderen in de Knel" bij manifestaties  
Wij vragen:  
- kennis en ervaring op het gebied van voorlichting en publiciteit (HBO- of gelijkwaardig niveau; 
diploma NGPR-a strekt tot aanbeveling)  
- kennis van het ontwikkelingsvraagstuk  
- belangstelling voor het werkterrein van „Kinderen in de Knel"  
- redactionele vaardigheid  
- affiniteit met het werelddiakonale werk van de kerken  
- kennis van de Engelse taal  
De vacature betreft een 100% dienstverband (80% is mogelijk)  
Inschaling vindt plaats afhankelijk van leeftijd, opleiding en ervaring (salarisgrenzen ƒ 3428,- en 5627,- 
bruto per maand).  
Gegeven de huidige samenstelling van het team geven wij bij gelijke kwalificaties de voorkeur aan een 
vrouw.  
Voor verdere informatie: Jan Bouke Wijbrandi, hoofd voorlichting en werving (030-710614, tijdens 
kantooruren)  
Sollicitaties vóór 14 maart a.s. richten aan: Stichting Oecumenische Hulp, Postbus 13077, 3507 LB 
UTRECHT, o.v.v. vacature VW 
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Trouw / 11-03-1992 

PERSONALIA 

 
Arme Marie Beulink treedt in dienst bij het directoraat-generaal internationale samenwerking van het 
ministerie van buitenlandse zaken en vertrekt zodoende bij medefinancieringsorganisatie Novib, waar 
zij in het bijzonder belast was met de externe betrekkingen op buitenlands gebied. Als voorzitter van 
het netwerk van niet-gouvernementele organisaties in relatie met de Europese Gemeenschap - het 
NGO-EG-netwerk - wordt zij opgevolgd door Henk Zomer, directeur van de Stichting Oecumenische 
Hulp. 
 

Trouw, NRC Handelsblad en De Volkskrant / 21-03-1992 

Advertentie Birma 

 
 

De Volkskrant en Trouw / 28-03-1992 

Advertentie projektmedewerker 

DE STICHTING OECUMENISCHE HULP (SOH) te Utrecht is namens vijftien Nederlandse kerken en 
kerkelijke organisaties werkzaam op het gebied van rampenhulp, vluchtelingen- en 
voedingsprogramma's.  
 
SOH werkt samen met organisaties in binnen en buitenland, waaronder de Wereldraad van Kerken.  
De afdeling Voeding en Voedsel van SOH werkt samen met lokale organisaties in ontwikkelingslanden 
op het gebied van voedsel- en voedingshulpprojekten, welke worden gefinancierd in het kader van het 
Voedingshulpprogramma VPO, waarvoor het Ministerie van Buitenlandse Zaken 
(Ontwikkelingssamenwerking) fondsen beschikbaar stelt, en uit fondsen van de Europese 
Gemeenschap.  
In verband met het aanstaande vertrek van één van de huidige medewerkers is er per 1 juni 1992 
plaats voor een  

 
PROJEKTMEDEWERKER VOEDING EN VOEDSEL (M/V)  

voor de regio Afrika.  
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Deze zal de volgende werkzaamheden verrichten:  
- behandeling van projekten op het terrein van voedingsverbetering, zelfstandig en in teamverband;  

• voorbereiden van projektaanvragen bij de Nederlandse overheid en de Europese Gemeenschap  
• volgen en begeleiden van projekten door middel van korrespondentie, projektbezoeken en 
ontvangen van bezoekers  

- het verrichten van beleidsgerichte en andere aktiviteiten van de afdeling Voeding en Voedsel.  
 
Voor vervulling van de vakature wordt gedacht aan een kandidaat met de volgende kwaliteiten:  
- opleiding op universitair nivo (bij voorkeur Voeding van de Mens)  
- enige jaren werkervaring in Afrika  
- goede beheersing van Engelse en Franse taal  
- affiniteit tot het werelddiakonale werk van de kerken  
 
De vacature betreft een 80-100% dienstverband. De salariëring wordt vastgesteld afhankelijk van 
leeftijd en ervaring (ƒ 3.428--ƒ 5.627 bruto, excl. vakantietoeslag).  
Belangstellenden worden verzocht vóór 15 april 1992 schriftelijk te solliciteren. Brieven kunnen 
worden gericht aan SOH, Postbus 13077, 3507 LB Utrecht 0.v.v.: vakature VV.  
Voor informatie: Dhr. H. Heijs, hoofdafdeling Voedingen Voedsel, tel.: 030--710614.  
 

Trouw / 30-04-1992 

Honger in Afrika prikkelt kerken in Nederland tot collectieve actie 

Van onze kerkredactie  
 
AMSTERDAM - Om te helpen voorkomen dat veertig miljoen Afrikanen verhongeren, gaan de 
Nederlandse kerken van 16 tot 24 mei samen actie voeren. Dat is sinds de campagne “Kom over de 
Brug” uit 1972 niet meer gebeurd. 'Honger in Afrika - Kerken helpen hu' is het motto van de actie 
waarmee kerkgenootschappen en christelijke hulporganisaties antwoord geven op de dringende 
vragen om noodhulp die ze de laatste tijd uit diverse delen van Afrika binnenkrijgen. Zuidelijk Afrika is 
getroffen door wat de organisatoren 'de droogte van de eeuw' noemen. De Hoorn van Afrika zit voor 
het derde achtereenvolgende jaar met een schreeuwend gebrek aan water. Honger bedreigt twintig 
miljoen mensen in Zuidelijk Afrika en ongeveer hetzelfde aantal in Oost-Afrika en de Hoorn van Afrika. 
De organisatoren denken via plaatselijke kerken zo’n 2,5 miljoen mensen te bereiken. Hun giften 
zullen besteed worden aan directe voedselhulp en aan programma's die de voedselvoorziening op 
langere termijn ten goede moeten komen. Voor de actie is het gezamenlijke .gironummer 107 in 
Utrecht opengesteld. 
 
Ook overheden 
Al eerder dit jaar drongen kerkelijke en andere hulporganisaties bij de EG en de Europese overheden 
aan op meer hulp om een ramp in Afrika te voorkomen. Die hulp is gedeeltelijk verleend. Maar de 
ontwikkelingen in Afrika maken duidelijk dat er op korte termijn meer moet gebeuren, benadrukt het 
secretariaat van de actie, gevestigd bij de Stichting Oecumenische Hulp in Utrecht. 
Onder de deelnemers bevinden zich de rooms-katholieke kerk, de hervormde kerk, de gereformeerde 
kerker, de doopsgezinden, de bond van vrije evangelische gemeenten, de lutherse kerk, het 
Genootschap der Vrienden, het Leger des Heils, de Protestantenbond, de oud-kathorieke kerk, de 
remonstrantse broederschap, de unie van baptistengemeenten, de vereniging van orthodoxen en de 
zevendedags adventisten. 
Info 030-7 21 644 (Stichting Oecumenische Hulp, Utrecht). 
 

Nederlands Dagblad / 01-05-1992 

Nederlandse kerken slaan handen ineen voor Afrika 

 
UTRECHT (ANP) - De Nederlandse kerken houden van 16 tot 24 mei een gezamenlijke actie tegen de 
honger in Afrika. In totaal worden veertig miljoen Afrikanen door honger bedreigd. Twintig miljoen in 
Zuidelijk Afrika, dat te lijden heeft onder de 'droogte van de eeuw', en twintig miljoen in de Hoorn van 
Afrika, die voor het derde achtereeenvolgende jaar door ernstige droogte wordt getroffen. Met de 
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actie, een initiatief van protestantse en rooms-katholieke instanties, worden via de plaatselijke 
gemeenten en parochies ongeveer 2,5 miljoen mensen bereikt. Voor het laatst hebben de 
Nederlandse kerken in 1972 gezamenlijk actie gevoerd onder het motto Kom over de Brug. Met deze 
actie (Honger in Afrika — Kerken helpen nu) willen de kerken duidelijk maken dat „het vergeten 
continent" Afrika juist niet mag worden vergeten. Voor de actie is een gezamenlijk gironummer 
opengesteld: 107 in Utrecht. De deelnemende organisaties, onder meer Stichting Oecumenische Hulp 
en Mensen in Nood, hebben vanuit Afrika dringende en grote aanvragen voor noodhulp ontvangen. 
De opbrengst van de actie wordt besteed aan directe voedselhulp en aan programma's die de 
voedselvoorziening op lange termijn veilig moet stellen. Achter de actie staan: Rooms- Katholieke 
Kerk, Nederlandse Hervormde Kerk, (syn.) Gereformeerde Kerken, Algemene Doopsgezinde 
Sociëteit, Bond van Vrije Evangelische Gemeenten, Evangelisch-Lutherse Kerk, Genootschap der 
Vrienden, Leger des Heils, Nederlandse Protestantenbond, Qud- Katholieke Kerk, Remonstrantse 
Broederschap, Unie van Baptistengemeenten, Vereniging van Orthodoxen, Kerkgenootschap der 
Zevende Dags Adventisten alsmede het Christelijk Jongeren Verbond. 
 

Trouw / 07-05-1992 

'Hongersnood van de eeuw'  
Dertig miljoen Afrikanen in gevaar, wereld reageert traag 
 
Van onze buitenlandredactie AMSTERDAM - De droogte van de eeuw die Zuidelijk en Oost-Afrika 
momenteel treft, dreigt uit te draaien op de hongersnood van de eeuw, die 30 a 40 miljoen mensen 
bedreigt. De EG vergadert vandaag over aankoop en distributie van hulp, maar die komt tergend 
langzaam op gang.  
 

 
 
Sinds januari stuurt de FAO de ene noodkreet na de andere de wereld in, maar de voedsel- en 
landbouworganisatie van de Verenigde Naties moest enkele dagen geleden opnieuw constateren dat 
de hulp die de donorlanden hebben toegezegd „aanzienlijk achterblijft bij de behoefte". Volgens de 
FAO zullen in augustus, september van dit jaar zon 30 tot 40 miljoen Afrikanen volstrekt afhankelijk 
zijn van voedselhulp. Naast 'traditionele' probleemgebieden gaat het dit keer ook om landen die 
normaal gesproken nauwelijks kampen met voedselnood. De particuliere hulporganisaties en EG-
ambtenaren, belast met de voedselhulp, overleggen vandaag over de aankoop, verscheping en 
verdeling van de voedselhulp. “De ervaring leert dat tussen het tijdstip van overeenstemming over 
dergelijke kwesties en de aankomst ter plekke gauw zon drie, vier maanden heengaan", vertelt Ad 
Ooms, medewerker van de overkoepelende hulpverleningsorganisatie Stichting Oecumenische Hulp 
SOH, die van 16 tot 24 mei een landelijke actie in de Nederlandse kerken organiseert. De EG-
ministers van ontwikkelingssamenwerking hebben maandag al 680 000 ton extra voedsel toegezegd - 
een beslissing dat nog moet worden bekrachtigd door de ministers van financiën en het Europese 
parlement. De aanvragen voor EG-hulp uit Afrika belopen ongeveer het dubbele, aldus de SOH-
medewerker. Ook in andere traditionele hulpverlenende landen, de Verenigde Staten en Canada, valt 
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de belangstelling voor het immense probleem terug. „De westerse regeringen lijken niet meer zo 
geïnteresseerd te zijn", verzucht P. Newhouse, het hoofd van het FAO-bureau dat tijdig de noodklok 
moet luiden bij naderende voedseltekorten. “De waarschuwing is op tijd gegeven, maar de donoren 
reageren veel te traag. Zij hebben hun aandacht blijkbaar op andere zaken gericht." In januari kwam 
de FAO met een waarschuwing dat in de Hoorn van Afrika (Soedan, Ethiopië, Eritrea en Somalië) 18 
miljoen mensen met de hongerdood werden bedreigd. Deze landen hebben de afgelopen jaren 
herhaaldelijk te kampen gehad met hongersnoden, te wijten aan een combinatie van burgeroorlog en 
droogte. Deze voedseltekorten konden in voorgaande jaren meestal opgevangen worden door 
aankopen in zuidelijk Afrika, waar overschotten geproduceerd werden. Maar dit jaar zijn de regens 
daar grotendeels uitgebleven, en door de droogte zijn de oogsten gehalveerd. Tot de getroffen landen 
behoort ook Zuid- Afrika, dat 3 miljoen ton graan moet importeren. Voor het eerst overwegen de 
Economische Gemeenschap en particuliere hulporganisaties voedsel naar Zuid-Afrika te sturen voor 
Mozambikaanse vluchtelingen aldaar, omdat men vreest dat lokaal geen graan meer kan worden 
aangekocht. Zeer alarmerende geluiden komen uit Zimbabwe, dat normaal gesproken graan 
exporteert. Volgens de SOH-medewerker zijn grote problemen te verwachten bij de distributie van de 
hulp in Zuidelijk Afrika, omdat de weinige intacte aanvoerlijnen verstopt dreigen te raken. „Maar als de 
huporganisaties met man en macht hun hulp coördineren, moet het lukken om massale sterfte te 
voorkomen." 
 

Limburgs Dagblad / 08-05-1992 

 

Westen lijkt ongevoelig voor dreigende ramp in Afrika  

Hongersnood van de eeuw krijgt nauwelijks aandacht 
Van onze redactie buitenland 
 
DEN HAAG - In zuidelijk en Oost-Afrika dreigt de ernstigste hongersnood in jaren, sommige 
deskundigen hebben het zelfs over de 'hongersnood van de eeuw. Toch komt de hulp uiterst 
langzaam op gang. De voedsel- en landbouworganisatie van de Verenigde Naties (FAO) stuurt sinds 
februari noodkreet na noodkreet de wereld in, maar moest in april opnieuw constateren dat de hulp die 
de donorlanden hebben toegezegd „aanzienlijk achterblijft bij de behoefte". 
Volgens de FAO zullen in augustus, september van dit jaar zon 30 tot 40 miljoen Afrikanen volsterkt 
afhankelijk zijn van voedselhulp. „De Westerse regeringen lijken niet meer zo geïnteresseerd te zijn", 
verzucht P. Newhouse, het hoofd van het FAO-bureau dat tijdig de noodklok moet luiden bij 
naderende voedseltekorten (het zogeheten Early Waming System, EWS). „De waarschuwing is op tijd 
gegeven, maar de donoren reageren veel te traag. Zij hebben hun aandacht blijkbaar op andere 
zaken gericht." Op de opmerking dat er nu nog geen beelden zyn van hongerende mensen reageert 
hij fel. „Er gaan wel degelijk cameraploegen naar de getroffen landen. Ik heb opnamen gezien van een 
Somalisch meisje dat nog maar twee dagen te leven had. CNN zendt 's nachts steeds filmpjes uit van 
hongerlijdende mensen. Maar de respons blijft gewoon uit. Het raakt de mensen op de een of andere 
manier niet meer, ze denken blijkbaar: o ja, dat is Afrika, daar hebben mensen honger." 
 
Mislukking 
Ook de Nederlandse hulporganisaties die Afrika op een enorme ramp zien afstevenen, besloten in 
april nog geen nationale actie te organiseren om „een mislukking te voorkomen". „Het is al de vierde 
actie voor honger in Afrika in zes jaar", voert een medewerker van de Stichting Oecumenische Hulp 
(SOH) aan. „Vorig jaar hebben we acties gehad voor de Koerden in Irak, voor de watersnood in 
Bangladesh en ook al voor Afrika. De mensen hebben nu meer interesse voor andere regio's van de 
wereld." De organisaties die bij de SOH zijn aangesloten, waaronder Cebemo en ICCO, hebben nu 
van 16 tot 24 mei een eigen actieweek in de Nederlandse kerken georganiseerd. „Wij kunnen bij zon 
noodsituatie toch niet stil blijven zitten", aldus de zegsman. „Een nationale actie is heus niet 
zaligmakend", merkt een woordvoerder van de Novib daarentegen op. Medewerkers van Novib zijn 
onlangs naar Etiopië geweest, ondermeer om aandacht op de honger te vestigen. Zij kwamen terug 
met verhalen over gezinnen die nog maar één keer per week eten omdat er domweg niet meer 
voedsel is. „Wh' konden de honger vorig jaar al zien aankomen, daar hoefje niet zo deskundig voor te 
zijn. Onze organisatie heeft dan ook in eerste instantie gezocht naar mogelijkheden om extra fondsen 
vrij te maken voor de getroffen landen. Daarnaast vinden wij dat de regeringen en grote multilaterale 
organisaties wat moeten doen en daar oefenen wij dan ook de nodige druk op uit", vertelt hij. En hij 
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voegt er geruststellend aan toe: „Wij weten dat de Nederlandse bevolking massaal in actie zal komen 
als wij daarom vragen, dat maatschappelijk draagvlak is er." 
 

 
Een Somalische vrouw met haar hongerend kindje.  

Een mensonterend beeld dat blijkbaar,  
gezien de uitblijvende hulpacties, steeds minder indruk maakt.  

Foto: AP 
 
Burgeroorlogen 
De honger in Afrika is deels een terugkerend probleem. In Etiopië, Soedan en Somalië is de situatie 
vrijwel elk jaar nijpend. De regio is 'droogte-gevoelig': als de regens ook maar enigszins achterblijven 
of te laat komen, ontstaat al gauw een voedseltekort. Dat wordt nog vergroot door de verschillende 
burgeroorlogen die in de landen woeden, waardoor miljoenen mensen op de vlucht zijn geslagen en 
dus zelf geen voedsel verbouwen.  
 
Deze voedseltekorten konden in voorgaande jaren meestal opgevangen worden door aankopen in 
zuidelijk Afrika, waar overschotten geproduceerd werden. Dit jaar zijn de regens daar echter 
grotendeels uitgebleven en door de droogte zijn de oogsten gehalveerd. „Er is nu nog wel wat voedsel 
beschikbaar, maar op korte termijn zullen in deze regio 17 miljoen mensen dringend voedselhulp 
nodig hebben", aldus Newhouse. In augustus/september zal de situatie, als er niets gebeurt, 
dramatisch worden.  
 
Dat klinkt ver weg, maar het duurt minimaal twee tot drie maanden voor het voedsel ter plaatse is, legt 
Newhouse uit. Dat betekent dat de beslissing over de hulp in mei of uiterlijk juni moet vallen. Daarbij 
komt dat de bureaucratische besluitvorming ook nog de nodige tijd in beslag neemt. Zo besloten de 
EG-ministers van ontwikkelingssamenwerking dinsdag meer dan 500 miljoen gulden voedselhulp voor 
Afrika beschikbaar te stellen. Maar de uiteindelijke beslissing daarover moeten de ministers van 
financiën nemen. En daarna moet het Europees Parlement de hulp nog formeel goedkeuren.  
Minister Jan Pronk van ontwikkelingssamenwerking ergert zich aan die trage gang van zaken. Op de 
persconferentie na de EG-raad dinsdag zei hij zeer teleurgesteld te zijn over de late reactie van de EG 
en de internationale gemeenschap in het algemeen „met alle risico's van dien". Pronk heeft er eerder 
ook op aangedrongen dat de donoren sneller over de brug moeten komen „omdat de hongersnood 
voorkomen kan worden". Zijn ministerie heeft inmiddels al rond 110 miljoen gulden uitgetrokken voor 
hulp aan de hongerenden. 
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Noodsituaties als de nu dreigende hongersnood moesten verleden tijd zijn nadat enige jaren geleden 
een speciaal waarschuwingssysteem, het EWS, werd opgericht, waarmee dreigende voedseltekorten 
tijdig gesignaleerd konden worden. Via satellietbeelden en rapportage door een netwerk van 
medewerkers in Afrika berekent de FAO waar problemen dreigen te ontstaan. 
 
„Het systeem werkt nu goed", constateert Newhouse. „Er is op zich ook voldoende voedsel in de 
wereld. Niet bij alle donoren, de Verenigde Staten, Canada en Australië hebben niet veel. Maar met 
name de EG heeft nog de nodige overschotten." 
In een poging een verklaring te vinden voor de tegenvallende reacties van de donoren, voert hij aan 
dat de hulp dit keer duurder is dan andere jaren omdat alles nu uit Europa en Amerika moet komen. 
Het extra transport kost geld. De donoren hebben daarnaast te kampen met economische problemen 
in hun landen. En ten slotte moet Afrika met het voormalige Oostblok en de vroegere Sovjet Unie 
concurreren om aandacht van het Westen. „En dan wordt er wel eens iemand vergeten", zegt 
Newhouse. 
 

Trouw en de Volkskrat / 09-05-1992 

Advertentie adm.  medewerker BBO 
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Leeuwarder Courant / 13-05-1992 

KOMEND WEEKEINDE INZAMELINGSACTIE ONDER KERKLEDEN  
HONGER IN AFRIKA 

Mogelijk nationale actie voor hongerend Afrika 

DEN HAAG (GPD) - Wellicht komt er alsnog een nationale hulpactie ten bate van hongerend oostelijk 
en zuidelijk Afrika. Dit hangt af van de opbrengst van de inzamelingsacties die de samenwerkende 
hulporganisaties op dit moment binnen hun eigen gelederen organiseren. Begin juni wordt een 
definitief besluit hierover verwacht. 
Zon 40 miljoen mensen worden op dit moment in Afrika bedreigd door een zeer ernstige hongersnood. 
Oorzaak is de 'droogte van de eeuw' in zuidelijk Afrika en het feit dat de Hoorn van Afrika voor het 
derde achtereenvolgende jaar door ernstige droogte is getroffen. Jan-Bouke Wijbrandi van de 
Stichting Oecumenische Hulp zegt dat de samenwerkende hulporganisaties eerder weliswaar 
afspraken alleen de eigen achterban te mobiliseren, maar hij sluit een nationale actie later niet uit. 
Aanstaand weekeinde zal op roomskatholiek en protestant Nederland een beroep worden gedaan om 
de hongersnood te lenigen. Nadat eerder 20.000 kaderleden van de kerken een infomap hadden 
ontvangen, zullen nu via meer dan 2,5 miljoen informatiefolders de kerkeleden zelf op de hoogte 
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worden festeld van het grote voedselteort op het Afrikaanse continent. Wijbrandi: „De samenwerkende 
hulporganisaties hebben enkele weken geleden besloten eerst de eigen achterban te mobiliseren om 
een draagvlak te creëren. De droogte en hongersnood in Afrika waren in de media toen absoluut nog 
geen nieuws. Het leefde niet. Nu er van die kant meer aandacht is, leidt dit wellicht alsnog tot een 
nationale hulpactie." Fransisco Massini, woordvoerder van de samenwerkende hulporganisaties, 
waarin naast de genoemde SOH, het Rode Kruis, Unicef Nederland, het Tearfund, Terre des 
Hommes, Artsen zonder Grenzen, Memisa, Mensen in Nood en de Novib zijn opgenomen: „Een 
nationale actie was ook altijd nodig om de politiek in beweging te krijgen. Maar door een toezegging 
van de Nederlandse regering van/ 110 miljoen en de Europese Gemeenschap van ruim/ 500 miljoen, 
hebben we eigenlijk al precies bereikt wat we wilden." Massini gelooft niet dat Nederland 'actiemoe' is 
na vier grote acties voor Afrika de afgelopen jaren. „Die hebben voldoende opgebracht, maar we 
komen nu wel weer met precies dezelfde boodschap." Het Rode Kruis zal bij zijn jaarlijkse landelijke 
collectie, eind, mei begin juni, bijzonder de nadruk leggen op de hongersnood in Afrika. Intussen vult 
de organisatie met noodhulp het gat van anderhalve maand op, voordat het door de EG toegezegde 
voedsel ter plaatse is. Probleem daarbij is dat veel lucht- en zeehavens nu al verstopt raken, meldt 
een woordvoerder van de hulporganisatie. Novib zal onder de eigen achterban voor Afrika collecteren. 
De organisatie Artsen zonder Grenzen zal in het juni-nummer van haar vierjaarlijkse periodiek 
speciaal aanaacht aan hongerend Afrika besteden. Hieraan is zoals gebruikelijk een inzamelingsactie 
verbonden. In Etiopië, Sudan en Somalië is de droogte een jaarlijks terugkerend probleem. De landen 
worden nu echter extra getroffen door oorlogen in het zuiden van Sudan en Somalië en in het zuiden 
en oosten van Etiopië. Die hebben tevens grote vluchtelingenstromen tot gevolg, wat de landbouw in 
de te bieden evenmin ten goede komt. De droogte in zuidelijk Afrika wordt dramatisch genoemd. In 
sommige gebieden is de oogst de helft of een derde van de gebruikelijke. Zimbabwe en Zuid-Afrika 
zijn normaal gesproken voedselexporteurs, maar moeten nu voedsel invoeren. 
 

Trouw / 15-05-1992 

Ramp ligt op de loer in Ethiopië  

Actie voor zuiden en oosten van Afrika begint vandaag  

door Eric Brassem 
 
AMSTERDAM - De protestantse en katholieke hulporganisaties beginnen vandaag een 
inzamelactie voor Afrika. Veertig miljoen mensen in Oost- en Zuidelijk Afrika worden bedreigd 
door honger. 
 
Jacques Willemse, medewerker van de Stichting Oecumenische Hulp (SOH) is net teruggekeerd uit 
Ethiopië. Het goede nieuws uit dat land is al ruim een jaar oud: de burgeroorlog is voorbij. Het slechte 
nieuws klinkt heel bekend in de oren: er is - evenals in tal van andere Afrikaanse landen - honger. 
Volgens Willemse zijn 4,5 miljoen Ethiopiërs afhankelijk van voedselhulp. En het ergste moet nog 
komen. Driekwart van de bevolking van Eritrea - nu nog het noordelijke deel van Ethiopië, maar bezig 
om zich vreedzaam van het moederland af te scheiden - is „door de bodem gezakt" en afhankelijk van 
hulp, stelt Willemse. In december vorig jaar sloegen de Verenigde Naties alarm: de regen was 
uitgebleven, de komende oogst zou praktisch nihil zijn. De donorlanden werd dringend om hulp 
gevraagd, maar de donorlanden deden vrijwel niets. Willemse vermoedt dat de toon van het VN-
rapport de donorlanden niet aansprak. „Dat rapport ademde de ouderwetse geest van 'We moeten de 
Hoorn van Afrika even snel redden. VN-medewerkers ter plekke spreken ook over vermoeidheid bij " 
de donoren, en ombuiging van de belangstelling naar Oost-Europa." Bovendien, aldus Willemse, 
steggelen de betrokken landen, de VN en de Eritrese overheid al maanden over de vraag: is er 
honger? Willemse:' „Het is het oude liedje: wanneer mag je spreken van hongersnood? Nu sterven er 
al Eritreeërs, nog 'maar' met tientallen. Alle indicatoren wezen al maanden op de grootscheepse ramp 
die om de hoek ligt." Niet dat er in de tussentijd niets gebeurde: in Eritrea loopt een zogenaamd 
'Voedsel voor Werk'-programma van de VN. Dat stoelt op een mooi principe: de Eritreeërs werken aan 
hun door de oorlog verwoeste wegen en dammen, en krijgen uitbetaald in eten. Alleen: het eten bleef 
grotendeels uit. Willemse: „Ik heb gezien dat de mensen nog steeds blijven werken, dat wel. Maar je 
kunt je voorstellen dat ze er niet bepaald bij fluiten, 't Is fnuikend voor je moreel als de beloofde 
betaling achterwege blijft." De rek bij de Eritreeërs is er nu finaal uit, meent Willemse. Met veel kunst- 
en vliegwerk en wat internationale hulp hebben de meeste Eritreeërs zich ondanks oorlog en droogte 
kunnen redden. Willemse: „Maar structureel is er de afgelopen tien jaar nooit meer dan 30 tot 40 
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procent van de gevraagde hulp binnengekomen. Dat brengt een sluipende armoede op gang." 
Volgens Willemse is er nauwelijks sprake meer van een middenklasse: „De meeste Eritreërs zijn aan 
het einde van de rit: ze hebben geen geld meer voor de aanschaf van de eerste levensbehoeften. Ze 
hebben hun armbanden verkocht, hun gereedschap, en hun koeien. De Eritreeërs bezaten in 1987.1,8 
miljoen stuks vee. Nu zijn dat er nog 280 000. Zon dramatisch gereduceerde veestapel herstelt zich 
voorlopig niet meer." Boeren zijn er nog wel. Willemse: „Op dit moment regent het, en daarover zijn ze 
in hun nopjes, want het is een mooie, druilerige regen. Maar er is gebrek aan zaaigoed. Naar 
schatting wordt maar 60 procent van de bebouwbare grond ingezaaid. Voor een oogst die pas in 
november en december soelaas kan bieden." Tot die tijd dreigt honger. En als de hulpgoederen 
arriveren in de havens van Eritrea, belooft het lossen en het vervoer een enorme klus te worden. Want 
ook de hulp van 'buurland' Ethiopië moet via de havens van Eritrea geschieden.  
 

 
Deze oudere Ethiopische vrouw is de honger in het zuiden ontvlucht.  
Zij bevindt zich nu in een vluchtelingenkamp in het Keniaanse Gurar.  

foto afp 
Willemse: „Het gaat om hoeveelheden waar ze in Rotterdam nog problemen mee zouden hebben." 
Ethiopië worstelt met de erfenis van de juni vorig jaar verjaagde dictator, Mengistu. De droogte zou 
lang zo rampzalig niet zijn geweest, als het land niet zo grondig verwoest was. Nog maar enkele 
weken geleden zag het er naar uit dat de burgeroorlog opnieuw zou oplaaien. Willemse: „Het land is 
vergeven van de wapens. Brodeloze soldaten uit het verslagen leger van Mengistu zijn voor zichzelf 
begonnen. Allerlei groepen op etnische en religieuze basis, maar ook bandieten, maakten vooral in 
het zuiden en oosten van het land gebruik van het machtsvacuüm. Liefst met wapens: een 
Kalasjnikow-geweer kost aan de grens met Kenia twaalfeneenhalve dollar." Gedurende de drie weken 
dat Willemse in Ethiopië was, leken de meest acute spanningen te bedaren. Het nieuwe gezag, een 
combinatie van verzetsbewegingen, is er in grote delen van het land in geslaagd verkiezingen voor 
lokale besturen te organiseren. In die besturen zitten naast vertegenwoordigers van de 
verzetsbewegingen ook traditionele gezagsdragers die geen interesse hebben in het opbouwen van 
een machtspositie in het landsbestuur. Zijn de verzetsgroepen nog wel eens geneigd de lokale 
spanningen op te voeren om hun positie in het landsbestuur te versterken, de lokale bestuurders 
willen liever compromissen sluiten over zaken als gebruik van water en land. Ook onder Mengistu was 
er regelmatig hongersnood, in de hand gewerkt door Mengistu zelf. Willemse: „Pas nu wordt duidelijk 
op welke enorme schaal onder Mengistu de hulp ten goede kwam aan het leger. Niet alleen voedsel, 
ook honderdduizenden tonnen brandstof wer-~ den afgepompt voor het leger. Mengistu's 
collectivisatieprogramma's hebben boeren uiterst wantrouwig gemaakt. Ook traditionele handelslijnen 
zijn totaal verloren gegaan, door oorlog, en doordat Mengistu de particuliere handel afschafte." Wil het 
land zich kunnen herstellen, dan is honger wel het laatste wat de Ethiopiërs kunnen gebruiken. Wat 
dat aangaat, ziet de toekomst er niet rooskleurig uit. Willemse: „De totale behoefte aan voedselhulp 
voor Ethiopië en Eritrea voor de rest van dit jaar beloopt volgens Willemse 800 000 a 1 miljoen ton. De 
Europese Gemeenschap, de Verenigde Staten en diverse individuele landen hebben hulptoegezegd 
van hooguit 400 000 ton - oftewel de helft van het gevraagde. En van die magere toezeggingen is 
welgeteld nog maar tien procent binnen." 
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Alle kranten / 16, 20 en 23-05-1992 

Advertentie Honger in Afrika 

 
 

Trouw / 16-03-1992 

Kerken verwachten breed draagvlak voor actie Honger in Afrika 

Van een onzer verslaggeefsters  
 
UTRECHT - De opbrengst van de vandaag begonnen landelijke inzamelingsactie 'Honger in Afrika - 
Kerken helpen nu' moet de kloof overbruggen tussen de voedselnood die nu al zichtbaar wordt en de 
grote hulpstromen uit onder andere de EG, die nog op gang moeten komen. 
 
J. van Soest, directeur van Mensen in Nood, sprak daarom gisteren (nog) niet van een ramp, maar 
van een dreigende ramp. „Er is nu nog wel voedsel maar een hongersnood in juli - augustus kan 
slechts worden voorkomen door een tijdige toevoer van voedsel. Mensen in Nood en de Stichting 
Oecumenische Hulp (SOH) hebben op de eerste signalen meteen goederen aangekocht en verstuurd, 
en besloten in de eigen achterban hulp te zoeken. De kerken hebben hun steun aan de actie direct 
gegeven." Van Soest verwacht een breed draagvlak voor de actie 'Honger in Afrika. Enkele duizenden 
groepen in plaatselijke gemeenten en parochies die zich bezighouden met de derde-
wereldproblematiek, zijn ingeschakeld om binnen hun kerken folders over de actie te verspreiden. Als 
aanvullend kanaal zijn daar nog ettelijke scholen bijgekomen, die zich spontaan aanmeldden om met 
het inzamelen te helpen. Het dreigende voedseltekort in Zuidelijk Afrika, Oost-Afrika en De Hoon is 
niet het soort natuurramp als waardoor destijds de Sahel is getroffen. De droogte is anders dan 
anders en manifesteert zich niet ir één land of regio, maar over het hele continent. Het gaat volgens 
Van Soest nu om een natuurramp die ook de landen treft die vanoud de voedselexporteurs van Afrika 
waren, zoals Zimbabwe, Mozambique en Kenia. Zimbabwe was altijd een van de grote graanschuren 
vai Afrika, maar dit jaar zal de oogst d slechtste zijn in jaren.  
Een van de treurigste voorbeelden is volgens J. Willemse, hoofd van de afdeling Rampen en 
Vluchtelingen van de SOH, wel Somalië. „De VN schatten het aantal behoeftige daar op twee miljoen. 
Maar wij denken dat het er veel meer zijn. Goede ramingen zijn echter nauwelijks te maken, omdat 
grote delen van het land als gevolg van de oorlogssituatie onbereikbaar zijn. Massale sterfte is daar al 
ingetreden."  
Op de hongerlijst van de hulporganisaties staan de volgende elf landen: Ethiopië, Eritrea, Kenia, 
Somalië, Soedan, Malawi, Mozambique, Namibië, Zuid-Afrika, Zambia en Zimbabwe. Ettelijke 
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miljoenen tonnen voedsel zullen nodig zijn om deze landen tot de volgende oogst voor hongersnood 
te behoeden. 
 

Nederlands Dagblad / 19-05-1992 

Kerken voeren actie voor snelle hulp aan Afrika 

 
UTRECHT (ANP) - Als nu niet snel wordt ingegrepen, dan dreigen grote delen van Afrika opnieuw te 
worden getroffen door zeer ernstige voedseltekorten. Nederlandse kerken voeren daarom tot en met 
24 mei een landelijke inzamelingsactie onder de noemer 'Honger in Afrika - Kerken helpen nu.' 
 
Volgens directeur J. van Soest van Mensen in Nood is er op dit moment in Afrika nog voldoende 
voedsel beschikbaar. Maar de droogte in de hoorn van Afrika (Soedan, Eritrea, Ethiopië) en het 
zuidwesten van Afrika (Zimbabwe, Mozambique, Zuid-Afrika, Zambia) zal binnen twee maanden tot 
dramatische gevolgen kunnen leiden. Het motief van de actie is dan ook: nu helpen, voordat het 
straks te laat is. Het geld wordt in eerste instantie via de duizenden kerken in het land ingezameld. 
Daarnaast zijn ook diverse clubs, verenigingen en scholen aan het inzamelen geslagen. De 
organisatoren hopen op die manier zon 2,5 miljoen Nederlanders tot een gift te bewegen. Een 
streefbedrag willen de organisatoren niet noemen. Het bedrag dat men in Afrika nodig heeft is zo hoog 
dat het geen zin heeft om daar met een nogal bescheiden actie via de Nederlandse kerken naar te 
streven. En noem je een realistisch ingeschat bedrag, dan bagatelliseer je daarmee de problemen in 
Afrika, aldus Van Soest. 
 
Ergste 
Directeur C. Wakatama van Catholic Development in Zimbabwe omschrijft de huidige droogte in zijn 
land als de ergste sinds mensenheugenis. Zimbabwe staat juist bekend als de graanschuur van 
Afrika, maar dreigt die status nu op geen enkele manier waar kunnen te maken. Vooral voor mensen 
met lagere inkomens vreest Wakatama moeilijke tijden. 
J. Willemse, hoofd van de afdeling Rampen en Vluchtelingen van de Stichting Oecumenische Hulp is 
net terug van een bezoek aan de hoorn van Afrika, een regio die al vanaf begin jaren tachtig met grote 
regelmaat wordt getroffen door periodes van droogte en bloedige oorlogen. Hij noemt een paar 
alarmerende cijfers: bedroeg de veestapel in die regio in 1987 nog 1,8 miljoen stuks, momenteel gaat 
het om niet meer dan 280.000 dieren. Verder wist hij dat in Somalië nu al 2 miljoen mensen worden 
getroffen door acute hongersnood. En dat is dan nog een schatting die aan de voorzichtige kant is, 
aldus Willemse. Er is echter één lichtpuntje en dat betreft de situatie in Ethiopië. Volgens Willemse 
had het de afgelopen twee weken in grote delen van het land geregend, waardoor de boeren weer wat 
optimistischer waren geworden. „Er is hoop, maar ook daar zal het erom spannen", meent Willemse. 
 
 

Trouw / 21-05-1992 

Korte Metten  

STEUN AAN AFRIKA 

Na Mensen in Nood en de Stichting Oecumenische hulp hebben nu ook ZOA Vluchtelingenzorg en 
Tear Fund Nederland de handen ineen geslagen om hulp te bieden aan de met hongersnood 
bedreigde bewoners van de Hoorn en het zuiden van Afrika. Zij volgen dezelfde strategie als de 
oecumenische hulporganisaties, die eerder deze maand al een beroep deden op hun achterban - 
vooral de hervormde, rooms-katholieke en gereformeerde kerken in Nederland. De achterban van 
ZOA en Tear Fund bestaat uit kerken van reformatische signatuur en evangelische en 
pinkstergemeenten. De beide organisaties zien hun oproep aan deze kerken en groepen als een 
completering van de oproep om financiële steun aan de kerken in het oecumenische circuit. 
 

De Volkskrant / 21-05-1992 

FORUM 
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Twijfels over actie voor Afrika zijn misplaatst 

 
Voor de vierde keer in acht jaar wordt deze week geld ingezameld ter bestrijding van de honger 
in Afrika. Critici menen dat dergelijke acties geen zin hebben. Volgens Henk Zomer zijn de 
veranderingen op het Afrikaanse continent zo onstuimig dat het Westen juist nu de hand niet 
op de knip mag houden. 
 
DEZE WEEK voeren de kerkelijke organisaties de actie „Honger in Afrika". 
Dit is de vierde actie voor hongerend Afrika in acht jaar tijd. De noodzaak om met een dergelijke 
frequentie noodhulp te moeten leveren lijkt te wijzen op een voortdurende chaos op dat continent. 
Critici kunnen daar gemakkelijk uit opmaken dat de noodhulp niet effectief is geweest. En dus dat het 
geven voor hulp aan Afrika weinig of niets oplost.  
Misschien leeft die overtuiging nog het meest bij een progressief en goed opgeleid deel van de 
Nederlandse bevolking. Deze groep … 
Tekst in een kolom niet te lezen met OCR. 
…. Eritrea beslist in een referendum volgend jaar over de onafhankelijkheid en in een dozijn 
Westafrikaanse landen worden nationale conferenties gehouden. Op dit moment worden in het deel 
van Afrika dat ten zuiden van de Sahara ligt de laatste overheden die nog een eenpartijstelsel willen 
handhaven, Malawi en Zaïre, door democratische krachten tot concessies gedwongen.  
Een andere veronderstelling is dat honger eerder het gevolg zou zijn van oorlog en onderdrukking dan 
van de natuur. Dat is maar ten dele waar. Het gaat op voor Somalië waar 60 procent van de bevolking 
wordt bedreigd door burgeroorlog en pure bandieterij. Het gaat ook op voor Mozambique waar 25 
procent van de bevolking wordt bedreigd door terroristische activiteiten. Het gaat echter slechts 
gedeeltelijk op voor Soedan waar 20 procent van de bevolking bedreigd is door de gewelddadigheden 
van de bevrijdingsstrijd in het zuiden van het land maar ook door de droogte. In Malawi komt de klap 
van de droogte des te harder aan vanwege de grote aantallen vluchtelingen uit Mozambique (een op 
de zeven mensen in Malawi is een vluchteling). In Ethiopië en Eritrea zijn het de naweeën van de 
oorlog die de effecten van de droogte versterken (gebrekkige infrastructuur, machtsvacuüm op lokaal 
niveau).  
In Zambia (15 tot 20 procent van de bevolking door hongersnood bedreigd) en Zimbabwe (20 procent 
bedreigd) was er geen oorlog, maar viel er evenmin regen. Van de overige twintig Afrikaanse landen 
waar hongersnood heerst, geldt slechts voor enkele landen dat een burgeroorlog een rol heeft 
gespeeld. 
Een derde kenmerk van de beeldvorming is de veronderstelling dat niet geld maar alleen een 
krachtige interventie van buiten — desnoods met behulp van buitenlandse militairen — een oplossing 
kan brengen voor de escalerende geweldsconflicten in landen als Somalië en Mozambique. 
Verschillende hulporganisaties hebben er bij de Verenigde Naties op aangedrongen om een 
interventie in Somalië te overwegen, waardoor op z’n minst humanitaire hulp aan de slachtoffers kan 
worden verleend. Dat gebeurde vanuit het perspectief dat het recht op hulp van slachtoffers van 
gewelddadige conflicten uitgaat boven de soevereiniteit van een nationale staat. Een dergelijke 
interventie moet uiteraard gezien worden als een uiterste middel. Maar het achterwege bijven van 
interventies van buiten is nog geen argument om financiële steun aan hulpverlening achterwege te 
laten. Hulporganisaties hebben ook bij de Verenigde Naties meer recht van spreken wanneer ze 
kunnen aantonen dat ze draagvlak hebben in hun eigen samenleving. Dat draagvlak wordt onder 
andere aangetoond door behoorlijke financiële donaties vanuit die samenleving. In die zin is geld 
geven voor een Afrika-actie dus meer dan organisaties in staat stellen voedsel aan te kopen.  
Een vierde kenmerk van de beeldvorming is dat „charitas" niets vermag tegen de structurele 
wanverhoudingen tussen Noord en Zuid. „Charitas" is inderdaad niet dé oplossing en pretendeert dat 
ook niet te zijn. Het simpele feit dat meer geld en voedsel Afrika uitgaat dan er door handel, 
ontwikkelingshulp en noodhulp samen inkomt, is niet voorgoed te veranderen door steeds maar meer 
noodhulp te verlenen.  
Dat wil echter allerminst zeggen dat naastenliefde of burenhulp (van het ene continent voor het 
andere) daarom maar achterwege moet worden gelaten. Toezien hoe mensen langzaam maar zeker 
sterven, is immoreel en door geen enkele redenering te rechtvaardigen. De noodzaak van de 
noodhulp toont op schrijnende wijze aan hoezeer structurele veranderingen op andere niveaus nodig 
zijn. Noodhulp is een schreeuw om structurele verbeteringen, geen doekje voor het bloeden.  
 
DIE schreeuw om verbetering kan pas dan effectief door de verantwoordelijke personen en instanties 
worden gehoord wanneer dat wederom door een maatschappelijk draagvlak voor eerlijker mondiale 
verhoudingen wordt ondersteund. Dat draagvlak wordt in Nederland aangetoond door de breedte van 
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de Derde Wereldbeweging maar ook door de steun aan Afrika-acties. De vraag of geld geven aan 
noodhulp-acties zin heeft kan dan ook bevestigend worden beantwoord. Er kan niets van de grond 
komen in Afrika — geen democratisering, geen structurele ontwikkeling, geen schuldenverlichting, 
geen humanitaire interventie — wanneer de rijke wereld niet enige bereidheid toont tot in geld 
uitgedrukte steun. Ook de zo noodzakelijke structurele veranderingen in economische relaties zijn 
voor een belangrijk deel te vertalen in geld. Afrikanen worden niet tot verzet en verandering aangezet 
door hopeloze honger, maar door het zicht op een uitweg. Steun van buiten kan dat zicht brengen. 
Een girootje voor „Honger in Afrika" is dus geen machteloos charitatief gebaar. Het is evenmin een 
afkopen van morele schuld en politieke desinteresse. Het is een even humanitair als politiek gebaar.  
 
H.J. Zomer is directeur van de Stichting Oecumenische Hulp. 
 

 
Enkele van de veertienduizend Somaliërs die zijn gevlucht voor gevechten in hun land  

en worden getroffen door de hongersnood. Foto EPA 
 

Nederlands Dagblad / 02-06-1992 

Gescheiden giro's voor gezamenlijke Afrika-actie van Tear Fund en ZOA 

(van onze buitenlandredactie) 
 
DRIEBERGEN/APELDOORN/ZWOLLE — De samenwerkende hulporganisaties starten op 14 juni de 
nationale noodhulpactie voor Afrika. Net als voorgaande jaren zal de christelijke 
hulpverleningsorganisatie Tear Fund een bescheiden deel van de totale opbrengst krijgen voor haar 
projecten in hongerend Afrika. Nieuw is echter dat Tear Fund inmiddels al een projectweek voor Afrika 
heeft gehad. Samen met de — eveneens christelijke — vluchtelingenorganisatie ZOA heeft zij van 16 
tot 24 mei een actieweek gehouden. Hoeveel geld die actie opgebracht heeft, kon men bij Tear Fund 
nog niet zeggen. 
 
Tear Fund en ZOA kwamen op het idee van de actie 'Kerken voor Afrika, tegen de honger' door de 
landelijke inzamelingsactie 'Honger in Afrika — Kerken helpen nu' van de Stichting Oecumenische 
Hulpverlening (SOH) en Memisa. Deze twee hulpverleningsorganisaties hebben in een schrijven aan 
alle kerken die deel uitmaken van de Raad van Kerken in Nederland, een oproep voor hulp aan Afrika 
gedaan. Maar dat waren niet alle kerken. De achterban van ZOA en Tear Fund bestaat voor het 
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overgrote deel uit de reformatorische kerken en de evangelische pinksterkerken. Deze kerken zouden 
door de actie van SOH/Memisa niet bereikt worden. Vandaar dat wij besloten hebben onze 
gironummers open te stellen voor Afrika onder het motto 'Kerken vóór Afrika tegen de honger'," stelt 
Marianne Loggers, persvoorlichtster van Tear Fund. 
 

Trouw / 05-06-1992 

Kerken halen al elf miljoen op voor hongerend Afrika 

Van een onzer verslaggevers  
 
AMSTERDAM - De actie “Honger in Afrika - Kerken helpen nu” heeft tot dusver 11 miljoen gulden 
opgebracht. De organisatoren verwachten dat er zeker nog 2 tot 3 miljoen bijkomt.  
 
Daarmee haalt alleen kerkelijk Nederland al de helft van de 25 miljoen gulden die alle hulporganisaties 
vorig jaar inzamelden onder het motto 'Afrika sterft van de honger’. Een bewijs dat in elk geval de 
kerken niet 'Afrika-moe' zijn, zegt Jan Bouke Wijbrandi van de coördinerende Stichting Oecumenische 
Hulp (SOH). In hoeverre dat ook voor de rest van de bevolking geldt, zal volgende week moeten 
blijken. Van 14 tot 21 juni houden de samenwerkende hulporganisaties van uiteenlopende signatuur 
een nationale actie voor Afrika. Ook SOH, Mensen in Nood en MEMISA, deelnemers aan de kerkelijke 
campagne, doen dan mee. Helemaal één zijn de kerken niet in hun hulpbetoon aan Afrika. De 
stichting Tear Fund, een evangelisch hulp- en ontwikkelingsfonds dat zijn aanhang vooral vindt in 
evangelische en reformatorische kring en onder pinkstergroepen, hield, ook in mei, een eigen actie. 
De voorlopige opbrengst daarvan is nog niet berekend. Tear Fund vindt het meetbaar resultaat 
trouwens „minder belangrijk dan het feit dat mensen meedoen", zegt stafmedewerkster Marianne 
Loggers. En dan is er nog World Vision Nederland(WVN), een filiaal van een internationale, van 
oorsprong Amerikaanse organisatie met een vooral protestantse aanhang. WVN had zich wel willen 
aansluiten bij de campagne 'Honger in Afrika - Kerken helpen nu', maar was niet welkom in de kring 
van organisatoren, volgens WVN-directeur Anita Delhaas-van Dijk. Daar zat, vermoedt ze, de vrees 
achter dat de spoeling anders te dun zou worden. Dus begint WVN volgende week een eigen actie 
(giro 18 35 150). Die is vooral gericht op Mozambique, waar hongerigen in de provincie Tete naar een 
berekening van World Vision behoefte hebben aan 250 miljoen kilo graan.  
 
Vervolg op pagina 3 is niet goed te lezen met OCR.  
De betreffende tekst gaat over de besteding van het geld aan voedselhulp en structurele projecten. 
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Nederlands Dagblad / 06-06-1992 

Elf miljoen voor kerkelijke Afrika-actie 

 
UTRECHT (ANP) - De actie 'Honger in Afrika - Kerken helpen nu' heeft tot nu toe elf miljoen gulden 
opgebracht. De organisatoren rekenen erop dat het definitieve bedrag nog enkele miljoenen hoger zal 
zijn. 
„Dit is echt een tussenstand", zegt Onno Yska van de Stichting Oecumenische Hulp. De financiële 
actie, die werd gehouden van 16 tot 24 mei, was een initiatief van protestantse en rooms-katholieke 
hulporganisaties. Er deden veertien kerkgenootschappen aan mee. „Wij hebben het gevoel dat de 
actie zeer breed opgepakt is', aldus Yska. die zich niet waagt aan een schatting van het aantal 
deelnemende gemeenten en parochies. Opnieuw is duidelijk geworden „dat wij als kerken een heel 
trouwe achterban hebben, die we goed kunnen mobiliseren". Van de opbrengst zal een kwart worden 
besteed aan structurele hulp voor Afrika. De rest is voor noodhulp in de droogste gebieden, dus de 
Hoorn van Afrika en zuidelijk Afnka. 
 

Leeuwarder Courant / 06-06-1992 

Kerkelijke actie voor Afrika is een groot succes 

 
LEEUWARDEN - De actie 'Honger in Afrika - Kerken helpen nu' heeft tot nu toe ƒ 11 miljoen 
opgebracht. De organisatoren rekenen erop dat het definitieve bedrag nog enkele miljoenen hoger zal 
zijn. De financiële actie, die werd gehouden van 16 tot 24 mei, was een initiatief van protestantse en 
rooms-katholieke hulporganisaties. Er deden veertien kerkgenootschappen aan mee. Via de lokale 
kerken werden in totaal 2,5 miljoen machtigingskaarten verspreid. 
„Wij hebben het gevoel dat de actie zeer breed opgepakt is", aldus Onno Yska van de Stichting 
Oecumenische Hulp, die zich niet waagt aan een schatting van het aantal deelnemende gemeenten 
en parochies. „Opnieuw is duidelijk geworden dat wij als kerken een heel trouwe achterban hebben, 
die we goed kunnen mobiliseren." Ter vergelijking: Alle hulporganisaties haalden vorig jaar onder net 
motto 'Afrika sterft van de honger' ƒ 25 miljoen op. 
Van de opbrengst van de kerkelijke actie zal een kwart worden besteed aan structurele hulp voor 
Afrika. Het gaat daarbij om projecten op het gebied van watervoorziening, landbouwverbetering en 
gezondheid. De rest is voor noodhulp in de droogste gebieden, dus de Hoorn van Afrika en zuidelijk 
Afrika. Ook de Samenwerkende Hulporganisaties bereiden nu een nationale actie voor. Deze zal 
gehouden worden van 14 tot 21 juni. 
 

Nederlands Dagblad / 09-06-1992 

Elf miljoen voor kerkelijke Afrika-actie 

 
UTRECHT (ANP) - De actie 'Honger in Afrika - Kerken helpen nu' heeft tot nu toe elf miljoen gulden 
opgebracht. De organisatoren rekenen erop dat het definitieve bedrag nog enkele miljoenen hoger zal 
zijn. 
„Dit is echt een tussenstand", zegt Onno Yska van de Stichting Oecumenische Hulp. De financiële 
actie, die werd gehouden van 16 tot 24 mei, was een initiatief van protestantse en rooms-katholieke 
hulporganisaties. Er deden veertien kerkgenootschappen aan mee. „Wij hebben het gevoel dat de 
actie zeer breed opgepakt is", aldus Yska, die zich niet waagt aan een schatting van het aantal 
deelnemende gemeenten en parochies. Opnieuw is duidelijk geworden „dat wij als kerken een heel 
trouwe achterban hebben, die we goed kunnen mobiliseren". 
Van de opbrengst zal een kwart worden besteed aan structurele hulp voor Afrika. De rest is voor 
noodhulp in de droogste gebieden, dus de Hoorn van Afrika en zuidelijk Afrika. 
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Het Parool, trouw en De Volkskrant / 13-06-1992 

Advertentie reünie SOH 40 jaar 

 
 

Trouw / 26-06-1992 

Actie kerken voor Afrika brengt 17,5 miljoen op 

 
Van een onzer verslaggeefsters AMSTERDAM - De actie 'Honger in Afrika - kerken helpen nü' heeft in 
totaal een bedrag van 17,5 miljoen gulden opgeleverd. Volgens J. Wijbrandi van de stichting 
Oecumenische hulp is dit veel meer dan verwacht. De actie werd gehouden van 16 tot en met 24 mei 
in de katholieke en protestantse kerken in Nederland. Het ingezamelde bedrag is afkomstig van 
individuele giften en collectes die in 95 procent van de Nederlandse kerken zijn gehouden. De 
opbrengst zal vooral worden gebruikt voor voedselhulp aan de getroffen landen in Oost- en zuidelijk 
Afrika. Wijbrandi: „Na de actie, op 24 mei, hadden we vijf miljoen gulden bij elkaar. Zelf dachten we 
dat dat zou oplopen tot zeven miljoen. De kerken hebben toen nog lang gecollecteerd, zodat we pas 
laat een eindstand hadden. En die viel veel hoger uit dan verwacht." Wijbrandi verwacht dat er dit jaar 
nog meer acties zullen volgen. „De situatie in Afrika is echt schrikbarend. De beelden zullen alleen 
maar ernstiger worden, aangezien het er niet naar uitziet dat het daar voor november nog gaat 
regenen." 
 

Nederlands Dagblad / 26-06-1992 

Ruim 17 miljoen gulden voor kerkelijke Afrika-actie 

 
UTRECHT (ANP) - De actie 'Honger in Afrika - Kerken helpen nu' heeft in totaal 17,5 miljoen gulden 
opgeleverd. Dit heeft de Stichting Oecumenische Hulp (SOH), die de actie van protestantse en rooms-
katholieke hulporganisaties coördineert, donderdag meegedeeld. De actie van 16 tot en met 24 mei 
werd gedragen door veertien kerkgenootschappen. Het ingezamelde bedrag is afkomstig uit 
individuele giften van kerkleden en uit collecten die in de actieperiode gehouden zijn in de plaatselijke 
kerken. De kerken hopen tijdig en effectief hulp te kunnen bieden aan de 40 miljoen slachtoffers van 
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droogte en geweld. De opbrengst wordt vooral besteed aan voedselhulp in de Hoorn van Afrika en 
Oost- en Zuidelijk-Afrika. Ook wordt er geld uitgetrokken voor structurele hulp. Er is inmiddels 14 
miljoen gulden besteed. Gezien de ernst van de situatie in Afrika, sluiten de kerkelijke hulporganisaties 
niet uit dat later dit jaar weer een beroep moet worden gedaan op de Nederlandse bevolking. Eind 
vorige week werd een financiële Afrika-actie van de (negen) samenwerkende hulporganisaties 
afgesloten. 
 

Leeuwarder Courant / 26-06-1992 

Ruim f 17 miljoen voor kerkelijke Afrika-actie 

 
UTRECHT (ANP) - De actie 'Honger in Afrika - Kerken helpen nu' heeft in totaal 17,5 miljoen gulden 
opgeleverd. Dit heeft de Stichting Oecumenische Hulp (SOH), die de actie van protestantse en 
roomskatholieke hulporganisaties coördineert, meegedeeld. 
De actie van 16 tot en met 24 mei werd gedragen door veertien kerkgenootschappen. Het 
ingezamelde bedrag is afkomstig uit individuele giften van kerkleden en uit collecten die in de 
actieperiode gehouden zijn in de plaatselijke erken. 
De kerken hopen tijdig en effectief hulp te kunnen bieden aan de 40 miljoen slachtoffers van droogte 
en geweld. De opbrengst wordt vooral besteed aan voedselhulp in de Hoorn van Afrika en Oost- en 
Zuidelijk-Afrika. Ook wordt er geld uitgetrokken voor structurele hulp. Er is inmiddels 14 miljoen gulden 
besteed.  
 
Gezien de ernst van de situatie in Afrika, sluiten de kerkelijke hulporganisaties niet uit dat later dit jaar 
weer een beroep moet worden gedaan op de Nederland bevolking. Eind vorige week werd een 
financiële Afrika-actie van de (negen) samenwerkende hulporganisaties afgesloten. 
 

Trouw / 01-07-1992 

Podium  
'Afrika-moeheid' voorkomen  
Hulporganisaties en media: ook positieve ontwikkelingen belichten  
door jan Bouke Wijbrandi 
 
De inzamelingsacties voor Afrika zijn weer voorbij. Die van de gezamenlijke kerken leverde 17,5 
miljoen gulden op, de 'nationale' actie 27,5 miljoen. Maar de vraag die steeds vaker gesteld wordt, ook 
door de media in de afgelopen actieperiode, is:  wordt Nederland zo langzamerhand niet Afrika-moe?  
Bestaat er in de Nederlandse samenleving nog een draagvlak voor hulp aan hongerend Afrika - ieder 
jaar weer? Sinds 'Eén voor Afrika' in 1984 is dit immers het vijfde jaar dat er actie voor Afrika wordt 
gehouden. 
Gelukkig blijkt het antwoord op die vragen vooralsnog 'neen' te luiden.  
Achter de 17,5 miljoen gulden die de kerkelijke actie heeft opgebracht, zitten honderdduizenden 
giften, via giro, machtigingsformulieren of de collectezak. Alleen al het feit dat deze actie zoveel 
mensen heeft gemobiliseerd, bewijst dat er ook zonder loterijen, spektakel, amusement of bekende 
Nederlanders geefbereidheid is voor Afrika. 
Hetzelfde geldt voor de nationale Actie voor Afrika die bovendien 2,5 miljoen gulden meer opbracht 
dan de actie 'Afrika sterft van de honger' van vorig jaar.  
Ook is de afgelopen weken gebleken dat de media nog steeds journalistieke aandacht willen besteden 
aan Afrika, al lijkt er in die in die kring sprake te zijn van een déja vu-gevoel. De berichtgeving in het in 
het NOS-journaal en de  actualiteitenrubrieken heeft van Afrika (even) 'wereldnieuws' gemaakt. 
 
Overheden 
Geld voor Afrika is niet alleen afkomstig van particuliere hulporganisaties. De omvang van de nood in 
Afrika vraagt om de beschikbaarheid van financiële middelen die de bijdrage van de Nederlandse 
giftgever ver te boven gaan. Daarom hebben Mensen in Nood, NOVIB en de Stichting Oecumenische 
Hulp (SOH) begin dit jaar al een beroep gedaan op het 'grote geld' van de Europese Commissie in 
Brussel en het ministerie van ontwikkelingssamenwerking in Den Haag.  
 
De EG doneerde - helaas met een bureaucratiscne vertragingsfactor – 680.000 ton voedsel voor 



 
SOH in de kranten van 1992, pag. 28 

 

Afrika ter waarde van een half miljard gulden. Pronk stelde snel 100 miljoen beschikbaar voor 
noodhulp aan de Hoorn en Zuidelijke Afrika. De minister zorgde wel voor een lichte wanklank. 
Enigszins uit de hoogte verklaarde hij later voor de NCRV-microfoon dat hij deze keer de snelste was 
en dat de hulporganisaties bij zijn 100 miljoen „een paar dubbeltjes" legden. In de tijd gezien klopt dit 
verhaal wellicht, maar in feite is hier sprake van een omkering van zaken. Pronk kon zijn 100 miljoen, 
en wat daar ongetwijfeld op korte termijn bij komt, beschikbaar stellen op grond van een achterban in 
de Nederlandse samenleving. Toen de begroting voor ontwikkelingssamenwerking recent onder druk 
kwam ten gunste van hulp aan Midden- en Oost-Europa, waren het particuliere organisaties, zoals 
kerken, de vakbeweging en de CDA-jongeren, die het budget voor de Derde wereld verdedigden. Een 
van de argumenten daarbij was de hulpbehoefte van de Afrikaanse landen. Ook overheidshulp voor 
Afrika steunt op een draagvlak in de Nederlandse samenleving. 
 

 
...belangstelling voor het goede nieuws en voor de eigen inspanningen van Afrikanen  

en hun lokale organisaties... foto johan ghusels 
 
Voorkomen 
Al met al kan de conclusie zijn, dat Nederland nog steeds niet Afrikamoe' is gebleken. Maar de vraag 
kan worden gesteld of dit zo door zal gaan. Het lijkt van groot belang, dat de particuliere 
hulporganisaties, hun Afrikaanse partners en de media de vraag aan de orde stellen hoe voorkomen 
kan worden dat de aandacht voor dit continent verflauwt. De sympathie voor Afrika mag niet 
verworden tot medelijden van het neerbuigende soort: de Afrikanen vormen passieve slachtoffers en 
het Westen biedt telkens weer een (tijdelijke) oplossing. Want die houding zou wel eens de opmaat 
kunnen zijn voor apathie, voor het gevoel dat hulp aan Afrika geen zin heeft. 
Media en hulporganisaties kunnen samen de vraag stellen of de beeldvorming over Afrika, waarvoor 
zij, elk vanuit een eigen taak, gezamenlijk verantwoordelijkheid dragen, wel de juiste is. De aandacht 
voor Afrika blijft doorgaans beperkt tot het slechte nieuws - uitzonderingen daargelaten, zoals de 
recente programmaserie van de Ikon over de eigen Afrikaanse cultuur. En dat terwijl in diverse 
Afrikaanse landen nu vredesbesprekingen worden gehouden en er tendensen zijn tot democratisering. 
De focus is doorgaans gericht op de noodgebieden in de Hoorn van Afrika, en dit jaar ook in het 
Zuiden. Maar het zou goed zijn ook eens de schijnwerper te richten op de Sahel-landen, vroeger 
onderwerp van inzamelingsacties en nu redelijk in staat om zelfs bij enige klimatologische tegenslag in 
de eigen voedselbehoefte te voorzien. 
Het beeld van Afrika is meestal generaliserend. De werkelijkheid biedt echter een verscheidenheid 
aan landen, met verschillende problemen. Afrika bevat het verhaal van mensen met een ei 
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Vragen 
De agenda voor een noodzakelijke samenspraak tussen media en hulporganisaties bevat vragen voor 
beide partijen:  

★ Hoeveel middelen kunnen de media vrijmaken voor goede en in de tijd gespreide berichtgeving 

over Afrika, bijvoorbeeld door het stationeren van meer correspondenten?  

★ Bestaat er zoiets als goed nieuws uit Afrika, om te voorkomen dat het beeld van Afrika louter 

negatief gekleurd is?  

★Hoeveel aandacht gaat er uit naar de oorzaken van de steeds terugkerende honger in Afrika, een 

structurele noodsituatie, die niet alleen het gevolg is van droogte en oorlog, maar evenzeer is 
geworteld in falend beleid van Afrikaanse regeringen en de ondergeschikte positie van de Afrikaanse 
landen in de wereldsamenleving op economisch en politiek gebied?  

★ De hulporganisaties kunnen zichzelf de vraag stellen wat de aard moet zijn van de gekozen 

voorlichtings en fondsenwervingsmethoden. De avondvullende programma's voor Afrika, met een 
hoog amusementsgehalte' behoren tot het verleden. Maar op welke wijze brengen de organisaties 
Afrika nu voor het voetlicht? Is het wel vol te houden om steeds hardere slogans te moeten verzinnen 
om sympathie op te wekken ('Afrika sterft van de honger')?  
Moet Afrika op de televisie worden gebracht via 'branche-vreemde' activiteiten als voetbaltoernooien? 
Mag de nood in Afrika worden verpakt als quiz-vraag ('Hoeveel doden vielen er bij de vorige droogte in 
Afrika?').  

★ Moeten hulporganisaties hun positie in de Nederlandse samenleving niet beter gebruiken om 

kritische vragen te stellen aan overheden en internationale organisaties? 
 
Noodzaak 
Op de langere termijn is Afrika het meest gebaat bij genuanceerde beeldvorming; daar vragen 
Afrikaanse partnerorganisaties van Stichting Oecumenische Hulp ook om. Dit betekent óók aandacht 
buiten het noodseizoen, belangstelling voor het goede nieuws en voor de eigen inspanningen van 
Afrikanen en hun lokale organisaties. Gelukkig blijkt telkens weer dat hulporganisaties en media elkaar 
weten te vinden voor gezamenlijk optreden onder de tijdsdruk van noodsituaties. Maar buiten het 
'Afrika-seizoen' bestaat evenzeer de noodzaak tot samenwerking. Tijdens gezamenlijk beraad kan de 
beeldvorming inzake Afrika aan de orde komen.  
 
Zo kan hopelijk worden voorkomen dat Nederland nog eens zijn buik vol heeft, niet van Afrika, maar 
van het beeld dat wordt voorgeschoteld.  
 
De auteur is hoofd van de afdeling voorlichting en werving van de Stichting Oecumenische Hulp en 
coördinator van de actie 'Honger in Afrika - Kerken helpen nu’. 
 

Trouw / 02 en 04-07-1992 
 

(Advertentie Na noodhulp komt wederopbouw)  
 
NA NOODHULP KOMT WEDEROPBOUW  
Snelle hulp bij rampen; SOH zorgt er voor.  
Zoals nu in Afrika. Maar na noodhulp komt wederopbouw.  
SOH steunt mensen die werken aan een nieuwe toekomst, bijvoorbeeld in Eritrea, Libanon en 
Cambodja.  
Maak ook dit werk mogelijk met een gift op 
GIRO 9 - UTRECHT  
De Stichting Oecumenische Hulp (SOH) is de rampenhulporganisatie van de protestantse kerken in 
Nederland.  
Postbus 13077, 1 3507 LB Utrecht, tel. 030-710614.  
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Trouw / 07-07-1992 

 
Beste Jan Bouke, 
 
Voor éénmaal maken wij een uitzondering op de regel dat op deze pagina alleen maar niet-
redacteuren van Trouw schrijven. In bijgaande open brief reageert Eric Brassem, op de 
buitenlandredactie van Trouw verantwoordelijk voor de berichtgeving over Afrika, op het Podium-
artikel Afrikamoeheid voorkomen', dat op 1 juli verscheen. Jan Bouke Wijbrandi van de Stichting 
Oecumenische Hulp, die de recente kerkelijke inzameling voor Afrika heeft gecoördineerd, pleitte 
daarin voor „meer positief nieuws uit Afrika", en de instelling van een gezamenlijk platform van 
hulporganisaties en journalisten om de beeldvorming over Afrika te verbeteren. Heeft Wijbrandi gelijk? 
Publiceert de pers, en Trouw in het bijzonder, te veel alleen het slechte nieuws uit en over Afrika? 
 
… linker kolom niet te lezen met OCR  
...niet van hun plicht de desinteresse te doorbreken, maar je moet hun mogelijkheden niet 
overschatten.  
De pers moet geen propaganda bedrijven voor Afrika, of voor het goede werk dat hulporganisaties 
daar verrichten. Dat moeten de Afrikanen en de hulporganisaties zelf doen. De pers moet controleren 
of de hulporganisaties en de Afrikanen hun werk wel goed doen.  
Ik ben er niettemin voor, meer ander nieuws dan rampen en ongelukken te brengen. Het is goed 
culturele en politieke achtergronden van het 'rampennieuws' te achterhalen. Maar een krant is nu 
eenmaal geen wetenschappelijk, cultureel of antropologisch tijdschrift. Een dagblad heeft weinig 
ruimte, en moet een 'breed' publiek bedienen. Mensen met een buitengewone interesse in Afrika 
moeten er maar andere, meer gespecialiseerde bladen bij kopen. Groot probleem is ook: waar vindt 
de welwillende dagbladredacteur zijn 'andere nieuws'? Als persbureaus al eens verhalen leveren die 
buiten de meest betreden paden vallen, dan is het vaak van een ontstellende knulligheid. Het valt al 
niet mee, hier te volgen wat er bij voorbeeld in Ethiopië en Liberia gebeurt - laat staan werkelijk de 
sentimenten te snappen die leiden tot wat daar gebeurt. Zelfs uit een bijzonder goed gedocumenteerd 
land als Zuid-Afrika moetje het doen met informatie die op dat vlak tekort schiet, niet in de laatste 
plaats omdat die informatie vaak duidelijk politiek gekleurd is.  
De tijd om te zoeken ontbreekt ook vaak. Een wijdverbreid misverstand van niet-journalisten is dat een 
Afrika-redacteur de hele dag met Afrika bezig is. De wisselende diensten, overdag of 's avonds, het 
redigeren van het werk van anderen, en het volgen van het nieuws uit de rest van de wereld nemen 
een groot deel van je tijd in beslag.  
Het best lukt het natuurlijk, als je zelf op reis bent. Dat is dan ook precies de reden dat onze 
buitenlandredactie veel waarde hecht aan reizen, ook naar gebieden waar op dat moment geen oorlog 
woedt of ander 'heet' nieuws speelt. Maar reizen zijn duur, en een redacteur kan niet al te lang gemist 
worden voor die 'gewone', lopende zaken. 
 
Jij pleit voor een gezamenlijk beraad van hulporganisaties en journalisten over de beeldvorming 
inzake Afrika. Het kan geen kwaad als journalisten met enige regelmaat kritisch nadenken over hun 
werk, ideeën en contacten uitwisselen, een klankbord hebben. Maar journalisten zijn naast collega's 
ook eikaars concurrenten. Een orgaan van hulporganisaties met journalisten, dat lijkt me te hoog 
gegrepen. Ik denk niet dat journalisten bereid zullen zijn tot een geregelde uitwisseling met de 
hulporganisaties over eikaars werk. Dat riekt te veel naar samenwerking tussen partijen die beide 
gebaat zijn bij een zekere afstand. Tussen het parlement en de pers in Den Haag bestaat ook een 
zekere wisselwerking; om die wisselwerking in één platform te laten plaatsvinden lijkt me om dezelfde 
redenen een slecht idee. Als een journalist kritiek heeft op een hulporganisatie, dan moet hij daar een 
artikel over schrijven. Wat let de hulporganisaties, eventueel met hulp van (Afrikaanse) 
wetenschappers, een Afrika-platform uit de grond te stampen om andere invalshoeken bij actuele 
vraagstukken te belichten? Het succes van zon onderneming staat of valt bij de kwaliteit van het 
andere nieuws dat zij daar zouden kunnen bieden.  
Zou je hen niet eens kunnen polsen?  
 
Vriendelijke groeten  
Eric Brassem 
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De Volkskrant / 14-07-1992 

VN-organisatie denkt anders over Ethiopië dan Justitie 

Van onze verslaggever  
AMSTERDAM — De Haagse woordvoerder van de vluchtelingenorganisatie Unhcr van de Verenigde 
Naties zoekt naar diplomatieke en juridische volzinnen. De Unhcr wil een goede relatie met de 
Nederlandse overheid, benadrukt L. de Smet maandag. Ook hecht de organisatie aan haar politiek 
onafhankelijke signatuur. Toch heeft men kritiek op het Nederlandse rechtssysteem en moet — hoe 
ongebruikelijk ook — soms worden ingegrepen ten behoeve van één asielzoekster die ten onrechte 
het land dreigt te worden uitgezet.  
 
Afgelopen weekeinde was dat het geval met een 23-jarige vrouw uit Ethiopië, die banden had met het 
verdreven regime van dictator Mengistu. De Unhcr wist op het allerlaatste moment te voorkomen dat 
het ministerie van Justitie de vrouw terugstuurde naar Addis Abeba, nadat ze beide rechtszaken in 
haar asielprocedure had verloren.  
Staatssecretaris Kosto van Justitie werd in zijn voornemen gesteund door het ministerie van 
Buitenlandse Zaken en een kleine ambtelijke werkgroep die onlangs uit Ethiopië is teruggekeerd. 
Volgens hen is de situatie in het land weer veilig. Dat zou betekenen dat zes- a zevenhonderd 
gedoogde Ethiopiërs binnenkort ook kunnen worden teruggestuurd.  
De Unhcr denkt daar heel anders over, zegt De Smet. Dat was volgens hem ook de reden voor het 
ongebruikelijke verzoek, dat in 'nadrukkelijk overleg' met het hoofdkwartier van de VNorganisatie is 
gedaan. 'De situatie in het land van herkomst kan gewijzigd zijn sinds het moment dat de Nederlandse 
rechter over een geval heeft geoordeeld. Los van het individuele geval is dat de principiële kant van 
de zaak, die onze tussenkomst rechtvaardigt.'  
Hoewel Justitie aanvankelijk liet weten dat het verzoek van de Unhcr zou worden genegeerd, omdat 
het geen nieuwe elementen zou bevatten, werd in het weekeinde besloten de zaak van de 
asielzoekster toch opnieuw te overwegen. Over het resultaat zal binnen enkele dagen met de Unhcr 
en de vereniging Vluchtelingenwerk worden overlegd, zegt het ministerie. Volgens Justitie mag de 
huidige situatie niet te lang duren. De betrokken vrouw wordt, in afwachting van een eventuele nieuwe 
uitzetting, in bewaring gehouden.  
De centrale vraag van het overleg is of de situatie in Ethiopië inderdaad veilig genoeg is voor de 
terugkeer van asielzoekers. De Unhcr maakt daarbij onderscheid tussen degenen die vrijwillig 
terugkeren en personen die tegen hun zin worden teruggestuurd, omdat ze menen dat ze gevaar 
lopen. Volgens De Smet is dat ook de reden dat de Unhcr in de regio zelf actief bemiddelt bij de 
terugkeer van vluchtelingen naar het land, en in deze zaak de gedwongen terugkeer juist tegenhoudt.  
Inconsequent wil hij dat niet noemen. Eerder het tegendeel: 'Het is toch prachtig dat we in het ene 
geval anders oordelen dan in een ander? Het bewijst alleen maar dat de Unhcr een soepele en 
politiek neutrale instelling is.' Het gaat de VN-vluchtelingenorganisatie om de persoonlijke 
omstandigheden van de vrouw die dreigde te worden teruggestuurd. Daarin verschilt de organisatie 
van Vluchtelingenwerk, die vindt dat alle asielzoekers uit Ethiopië voorlopig in Nederland moeten 
blijven.  
Haar mening over de veiligheid van het land baseert Vluchtelingenwerk onder meer op recente 
berichten van de Stichting Oecumenische Hulp. Volgens die berichten zijn de kansen om getroffen te 
worden door 'willekeurig geweld' in het land nog steeds erg groot. 'Er zijn zelfs aanwijzingen dat er 
een nieuwe burgeroorlog dreigt uit te barsten', aldus de organisatie.  
JEROEN TROMMELEN 
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NRC Handelsblad / 04-08-1992 

Boscnische vluchtelingen 
 

 
(Foto NRC Handelsblad / Freddy Rikken) 

 
 

DEN BOSCH — Ze zouden gistermorgen om half elf komen maar de bus met de eerste groep 
Bosnische vluchtelingen reed pas tegen vijf uur het terrein op van de Willem I - kazerne in Den Bosch. 
De hele dag waren vrijwilligers van het Rode Kruis nog doende geweest de puntjes op de te zetten, 
totdat ook voor hen het werk klaar was en het wachten begon. Gisteravond arriveerde een tweede bus 
en vandaag worden de overigen vanuit Zeewolde, waar de groep van 322 vluchtelingen zaterdag 
arriveerde, naar het tijdelijk opvangcentrum in Den Bosch ge bracht. Daar maakte Rode Kruist 
voorzitter mr. J. van der Weel gistermiddag bekend dat het Rode Kruis in overleg met de stichting 
Vluchtelingen, Mensen in Nood en Oecumenische Hulp het speciale gironummer 777 heeft 
opengesteld voor vluchtelingen uit het voormalige Joegoslavië. De hulp van het Rode Kruis spitst zich 
toe op het opvangen van Joegoslaven in de centra in Den Bosch, Roer mond en Zuid-Laren. Ook wil 
het Rode Kruis hulp gaan bieden vluchtelingenkampen in de regio rondom Bosnië-Hercegovina maar 
volgens Van der Weel zijn de opvangmogelijkheden in de regio onvoldoende om de nood te lenigen. 
Ruim tweehonderd particulieren hebben zich gemeld bij de vereniging Vluchtelingenwerk voor de 
opvang van vluchtelingen uit het voormalige Joegoslavië.  
 

Trouw / 04-08-1992 

Rode Kruis stelt giro 777 open 

 
DEN BOSCH (ANP) - Het Rode Kruis heeft in overleg met de stichtingen Vluchtelingen, Mensen in 
nood en Oecumenische hulp het speciale gironummer 777 opengesteld voor vluchtelingen uit het 
voormalige Joegoslavië. De hulp van het Rode Kruis spitst zich toe op het opvangen van Joegoslaven 
in de drie Nederlandse centra die daarvoor zijn ingericht in Den Bosch, Roermond en Zuidlaren. 
Daarnaast wil het Rode Kruis vooral hulp gaan bieden in vluchtelingenkampen in de regio rondom 
Bosnië- Hercegowina. 
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De Volkskrant / 04-08-1992 

Stroom ex-Joegoslaven maakt uitbreiding opvang nodig 

Van onze verslaggever  
 
DEN BOSCH — Het ministerie van WVC zoekt naarstig naar meer opvangplaatsen voor ontheemde 
ex-Joegoslaven. Verwacht wordt dat de 1600 bedden in de als tijdelijke opvangcentra ingerichte 
kazernes in Den Bosch, Roermond en Zuid-Laren snel ontoereikend zullen zijn.  
 
Per week melden zich 130 vluchtelingen uit het voormalige Joegoslavië aan de Nederlandse grens. 
Drs E. Engelsman, directeur Vluchtelingen, Minderheden en Asielzoekers van WVC, rekent op 
drieduizend ontheemden tegen het einde van dit jaar. WVC overweegt nog meer kazernes als 
opvangcentrum in te richten. Huisvesting in hotels en pensions is een andere mogelijkheid. Ook zou 
een bestaand asielzoekerscentrum alleen voor ex-Joegoslayen kunnen worden bestemd. Uitbreiding 
van opvang door particulieren acht WVC vooralsnog minder gewenst.  
Onder de tienduizend vluchtelingen die al in Nederland in opvangcentra of bij particulieren verblijven, 
blijkt belangstelling te bestaan voor opvang in een van de kazernes. Het Rode Kruis werd maandag 
verrast door de komst van veertig Bosniërs, die al enige tijd in een opvangcentrum in Eindhoven 
waren gehuisvest en plotseling te kennen gaven naar de kazerne in Roermond te willen verhuizen. 
Omdat daar de inrichting nog niet was voltooid, zijn ze naar Zuid-Laren gestuurd.  
 
Het Rode Kruis, de Stichting Vluchteling, Mensen in Nood en de Stichting Oecumenische Hulp zijn 
een gezamenlijke actie begonnen om geld in te zamelen. De opbrengst is bestemd voor 
opvangprojecten in Kroatië. Voorzitter mr J. van der Weel van het Rode Kruis maakte dit maandag 
bekend in de Koning Willem 1-kazerne in Den Bosch. Daar arriveerden de eerste Bosniërs van een 
groep van ruim driehonderd, die zaterdag in zes bussen vanuit Slovenië naar Zeewolde waren 
gereden.  
Ze kwamen uren later aan in Den Bosch dan was verwacht. In Zeewolde was de vreemdelingenpolitie 
veel tijd kwijt aan registratie en het uitreiken van het ontheemdendocument. De rest van de groep 
volgt vandaag.  
In Den Bosch zijn kamers ingericht met twee tot acht slaapplaatsen. In elk vertrek staat een tv. Er is 
een recreatieruimte, voor de jeugd staan er speeltoestellen op het terrein. Het plan is kinderen op 
beperkte schaal onderwijs te geven. Het inrichten van de kazerne tot tijdelijk opvangcentrum heeft 
achteneenhalve ton gekost. 
 
Op 1 januari moeten de gebouwen weer leeg zijn. Een streekschool heeft een contract met de 
gemeente Den Bosch, waarin is vastgelegd dat vanaf die datum in de voormalige kazerne onderwijs 
kan worden gegeven. De vluchtelingen zullen dan worden verplaatst. De gemeente heeft al afspraken 
met het ministerie van Defensie over een mogelijk versnelde ontruiming van de Isabella-kazerne, 
dichtbij de Koning Willem 1. 
 
 

Het Parool en de Telegraaf / 04-08-1992 

Giro 777 

BOSCH - Het Rode Kruis heeft in overleg met de stichting Vluchtelingen, Mensen in Nood en 
Oecumenische Hulp het speciale gironummer 777 opengesteld voor hulp aan vluchtelingen uit het 
voormalige Joegoslavië. De hulp van het Rode Kruis spist zich toe op het opvangen van Joegoslaven 
in de drie Nederlandse centra die worden ingericht in Den Bosch, Roermond en Zuidlaren. Verder wil 
het Rode Kruis hulp gaan bieden in regio rondom Bosnië-Hercegovina. 
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Nederlands Dagblad / 04-08-1992 

Den Bosch huisvest bijna alle Bosnische ontheemden 

 
DEN HAAG/UTRECHT/DEN BOSCH (ANP) - Nagenoeg de hele groep van 332 ontheemden uit 
Bosnië-Hercegovina die zaterdag zijn aangekomen in het Onderzoeks- en Opvangcentrum in 
Zeewolde, zal naar de Koning Willem I-kazerne in Den Bosch gaan. Eén van hen heeft om hereniging 
gevraagd met een familielid dat in het opvangcentrum Nijeveen zit. Geen van hen zal bij familie of 
kennissen onderdak zoeken. Ongeveer honderd ontheemden zijn gisteren naar Den Bosch gebracht. 
Na een intake-gesprek ontvangen de vluchtelingen uit handen van de Vreemdelingenpolitie ontvangen 
de vluchtelingen een 'ontheemdenpasje. Dat geeft hen recht ep drie maanden verblijf in Nederland. 
Na afloop van die termijn beslist staatssecretaris Kosto van justitie of hun verblijfsstatus verlengd zal 
worden. 
Circa 250 particulieren hebben zich tot nu toe gemeld bij de vereniging Vluchtelingenwerk voor de 
opvang van ontheemden uit het voormalige Joegoslavië. De organisatie voor vluchtelingen registreert 
vanaf vrijdag in opdracht van WVC naam, adres, telefoonnummer en gezinssituatie van mensen die 
ontheemden in huis willen nemen. Woordvoerster F. Biesma van Vluchtelingenwerk deelde dat 
gisteren mee. 
Het Rode Kruis heeft in overleg met de stichting Vluchtelingen, Mensen in Nood en Oecumenische 
Hulp het speciale gironummer 777 opengesteld voor vluchtelingen uit het voormalige Joegoslavië. 
Voorzitter mr. J. van der Weel van het Nederlandse Rode Kruis zei dit gistermiddag in Den Bosch bij 
de opening van het tijdelijk opvangcentrum voor ontheemde Joegoslaven. 
 

Alle landelijke kranten / 07-08-1992 

Advertentie Joegoslavië brandt….  

Joegoslavië brandt.. en wij staan erbij en kijken ernaar 
Vluchtelingenwerk roept de Nederlandse regering op zo snel mogelijk vluchtelingen uit het 
voormalige Joegoslavië naar Nederland uit te nodigen. Om te beginnen tenminste 3.000.  
 
Meer dan 2,2 miljoen voormalige Joegoslaven zijn op de vlucht. Op de vlucht voor een barbaarse 
oorlog, die wij in het 'beschaafde Europa' niet meer voor mogelijk houden. 1,7 miljoen vluchtelingen 
zoeken een onderkomen binnen de grenzen van het voormalige Joegoslavië. De buurlanden van 
Joegoslavië vangen honderdduizenden vluchtelingen op, een geweldige inspanning.  
 
Wat doet de rest van Europa? Tijdens een recente conferentie in Genève deden elf van de twaalf 
landen van de Europese Gemeenschap de deur op slot. Ook Nederland geeft niet veel meer dan wat 
financiële steun en vangt met pijn en moeite een 'paar bussen Joegoslaven' op.  

 
Een schaamteloze vertoning. Vinden wij. Vindt ook u, zoals een recente enquête uitwijst. 15% van de 
Nederlanders zegt zelf Joegoslavische vluchtelingen in huis te willen nemen, 35% wil actief bijdragen 
aan hun opvang en 80% vindt dat Nederland ruimhartig Joegoslaven moet toelaten. Hartverwarmende 
cijfers, die nu moeten worden omgezet in hartverwarmend beleid.  
 
Daarom lanceren de Europese organisaties voor vluchtelingen een Europees appel voor een 'open-
deur-politiek'. Vluchtelingenwerk pleit, samen met een groot aantal sympathiserende organisaties en 
personen, voor een gastvrije houding tegenover deze groep vluchtelingen. Een houding gebaseerd op 
de volgende uitgangspunten: 
 
• Stop de etnische zuiveringen De landen van de CVSE (de Conferentie over Veiligheid en 
Samenwerking in Europa) en in het bijzonder de twaalf lidstaten van de Europese Gemeenschap 
moeten, samen met de Verenigde Naties, het uiterste doen om de oorzaken van dit 
vluchtelingenprobleem te bestrijden. De barbaarse politiek van 'etnische zuiveringen' en 
gevangenschap in concentratiekampen moet worden gestopt. Daders moeten in overeenstemming 
met het internationale recht worden bestraft. Het respect voor de individuele mensenrechten en voor 
het humanitaire recht moet worden hersteld.  
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• Hulp voor de slachtoffers van de oorlog daar Zolang de oorlog voortduurt, dienen de slachtoffers 
ervan te worden geholpen. Opvang binnen het voormalige Joegoslavië is alleen verantwoord als 
dragelijke omstandigheden verzekerd zijn en als hun veiligheid kan worden gegarandeerd. De 
buurlanden moeten door de internationale gemeenschap in staat worden gesteld hun gastvrije politiek 
voort te zetten. Vluchtelingen die om toelating tot de grondgebieden van andere Europese landen 
vragen, dienen daar tenminste tijdelijk bescherming te krijgen.  
 
• Ruime opvang van Joegoslaven in Europa De oproep van de Hoge Commissaris van de Verenigde 
Naties voor de Vluchtelingen tot internationale solidariteit moet worden beantwoord. Een visumplicht is 
in het licht van de huidige crisis onverantwoord. Andere Europese landen, in het bijzonder de twaalf 
lidstaten van de Europese Gemeenschap, moeten nü op ruime schaal vluchtelingen uit het voormalige 
Joegoslavië uitnodigen.  
 
• Rampenplan voor de winter In samenwerking met de Hoge Commissaris moeten er acuut plannen 
worden opgesteld en uitgevoerd om een menselijke tragedie in de aanstaande winter te voorkomen.  
 
• Herstelplan voor na de oorlog Er dient een grootscheeps herstelplan te worden voorbereid zodat de 
vluchtelingen als zij eenmaal in vrijheid kunnen terugkeren, ook de kans krijgen in hun eigen land 
weer een menselijk bestaan op te bouwen.  
 

 
 
De volgende organisaties zijn binnen Vluchtelingenwerk vertegenwoordigd en steunen deze actie:  
- Amnesty International  
- Caritas Neerlandica/Mensen In Nood  
- Het Binnenlands Diakonaat van de Gereformeerde Kerken in Nederland  
- Generale Diakonale Raad van de Nederlandse Hervormde Kerk - Joods Maatschappelijk Werk  
- Novib  
- Stichting Oecumenische Hulp aan Kerken en Vluchtelingen (SOH)  
- Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF  
- Vereniging Humanitas  
 
Daarnaast wordt dit appel door de volgende personen ondersteund: Mr.  L. A. Barendsen-Cleveringa 
Prof. Dr. Th. C. van Boven, Prof. Mr W.F. de Gaay Fortman, Prof. Mr J.F. Glastra van Loon, Mr M. van 
der Stoel.  
 
Vluchtelingenwerk roept u op dit appel te ondersteunen.  
U kunt dat doen door schriftelijk uw adhesie te betuigen en deze te richten aan: 
VLUCHTELINGENWERK 3e Hugo de Grootstraat 7, 1052 LJ Amsterdam, tel. 020 - 6881311 Giro 
5100  
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Er is in Nederland een breed draagvlak voor de opvang van vluchtelingen. In de volgende plaatsen 
zijn duizenden Nederlanders via Vluchtelingenwerk Nederland actief betrokken bij het 
vluchtelingenwerk: Aalburg, Aalten, Aarle-Rixtel, Abcoude, Achtkarspelen, Adorp, Akerslopt, 
Alblasserdam, Albrandswaard, Alkmaar, Alphen a/d Rijn, Ameland, Amerongen, Amersfoort, 
Ammerzoden, Amstelveen, Amsterdam, Andelst, Andijk, Angerlo, Apeldoorn, Appingedam, 
Arnemuiden.Arnhem, Assen, Asten, Avereest, Baarlo. Baarn. Bakel, Barneveld, Barsingerhorn, 
Bathmen, Bedum, Beek , Beek en Donk, Beers, Beesd, Beilen, Belfeld, j Bellingwedde, Bemmel, 
Bergambacht, Bergen, Bergen op Zoom, Bergeyk , Berghem, Bergum, Berkel & Rodenrijs, Bernisse, 
Best, Beuningen, Bierum, 't Bildt, Binnenmaas, Bladel, Blaricum, Bloemendaal, Boarnsterhim, 
Bodegraven, Bolsward, Bommelerwaard, Borculo, Borger, Born, Borne, Borsele, Boskoop, Boxtel, 
Breda, Brielle, Brummen, Brunssum, Budel,Bunnik, Bunschoten, Buren, Burgh Haamstede, Bussum, 
Capelle a/d IJssel, Casteren, Castricum, Coevorden, Cothen, Cromstrijen, Cuyk, Dalfsen, De Meern, 
De Rijp, De Kempen, De Lier, De Marne, De Ronde Venen, Delden, Delft, Delfzijl, Den Ham, Den 
Haag , Den Helder, Den Dungen, Den Bosch, Deurne, Deventer, Didam, Diessen, Dinteloord, 
Dinxperlo, Dodewaard, Doesburg, Doetinchem, Domburg, Dongen, Dongeradeel, Doorn, Dordrecht, 
Driebergen, Drunen, Druten, Echt, Echteld , Kdam, Ede, Eemnes, Eersel, Egmond, Eibergen, Eijsden, 
Eindhoven, Elburg, Eist, Emmeloord, Emmen, lonkhuizen, Ermelo, Esch, Ezinge , Ferwerderadeel, 
Fijnaart, Franekeradeel, Gaasterlan-Sleat, Geeuwenbrug, Geffen, Geldermalsen, Geldrop, Geleen, 
Gemert, Gendt, Genemuiden, Giekerk, Giessenlanden, Goes, Goor, Gorssel, Grave, 's Graveland, 's 
Gravendeel, Groenlo, Groesbeek , Groningen, Gulpen, Haaksbergen, Haaren, Haarlem , 
Haarlemmermeer, Hapert, Harderwijk, Haren, Harenkarspel, Harlingen, Harmeien, Hasselt, Hattem, 
Heel, Heerde, 's Heerenberg, Heerhugowaard, Heesch, Heeswijk-Dinther, Heino, Helden Panningen, 
Hellendoorn, Hellevoetsluis, Helmond, Helvoirt, Hendrik Ido Ambacht, Hengelo Gld, Hengelo Ov, 
Herkenbosch, Heteren, Heumen, Heusden, Hillegom, Hilvarenbeek, Hilversum, Hoeksche Waard, 
Hoevelaken, Hooge & Lage, Zwaluwe, Holten, Hontenisse, Hoogeloon, Hoorn, Huissen, Huizen, Hulst, 
Hunsel, Huybergen, IJmond, IJsselham, IJsselmuiden, IJsselstein, Kaatsheuvel, Kampen, Katwijk, 
Kerkrade , Kesteren Klazienaveen, Kollumerland, Korendijk, Landgraaf, Langbroek, Langstraat-west, 
Laren, Leende , Leerdam , Leersum, Leeuwarden , Leeuwarderadeel, Leiden, Leiderdorp, 
Leidschendam, Lelystad, Lemelerveld, Lemsterland, Leusden, Lichtenvoorde, Liempde, Lienden, 
Lingewaal, Lingewaard Linschoten, Lith, Lochem, Loenen, Loosdrecht, Lopik, Loppersum, Lunteren, 
Luttelgeest, Luyksgestel , Maarheeze, Maarn, Maartensdijk , Maas en Waal, Maasbracht, Maasdriel, 
Maastricht, Makkum, Margraten, Mariekerke, Markelo, Marum, Maurik, Meeden, Meerssen, Megen, 
Melick, Meppel, Middelburg, Middelharnis, Middelstum , Midwolda, Mierlo, Mill, Moergestel, 
Moerkapelle, Monnickendam, Monster, Montfoort, Mook, Muiden, Muntendam, Naaldwijk, Naarden, 
Nederhorst den Berg, Nederlek, Nederweert, Neede, Neerijnen, Nibbixwoud, Niedorp, Nieuw 
Vossemeer, Nieuwe Pekela, Nieuwerkerk a/d IJssel, Nieuwkoop, Nieuwleusen, Nieuwveen, 
Nieuwwolda, Nijefurd, Nijkerk, Nijmegen, Noorderkoggenland, Noordwijk, Noordwijkerhout. Nootdorp, 
Nuenen, Nuland, Nunspeet, Nuth, Obdam, Odoorn, Oeffeit, Oegstgeest, Oisterwijk, Oldebroek, 
Oldenzaal, Olst, Ommen Oosterhout, Ooststellingwerf, Opmeer.Opsterland, Oss, Oud Beijerland, 
Oudenbosch, Oudewater, Peize, Pijnacker, Posterholt, Putte, Putten, Raaltf. Ravenstein, Reeuwijk, 
Renkum, Renswoude, Reusel Reuver, Rheden, Rhenen, Ridderkerk, Rijnsburg, Rijnwaarden, 
Rijsbergen , Rijswijk, Roden, Roermond, Rosmalen, Rotterdam, Rucphen, Ruurlo, Sas van Gent, 
Sauwerd, Schagen, Scheemda, Schermer, Scherpenzeel, Schiedam, Schiermonnikoog, Schinnen, 
Schipluiden, Schoonebeek, Schoonhoven, Schoonoord, Schoorl, Sevenum , Simpelveld, Sittard, 
Skarsterlan/Sloten, Slagharen, Sleen, Sliedrecht, Smallingerland, Sneek, Soest, Son en Breugel, 
Spaubeek , Spijk, Sprang Gapelle, St. Michielsgestel, St.Oedenrode, Stadskanaal, Staphorst, 
Stedebroec, Steenbergen, Steenderen, Stevensbeek , Strijen, Susteren, Tegelen, Ten Boer, 
Terheyden, Termunten, Terneuzen, Teteringen, Texel, Tiel, Tilburg, Tytjerksteradeel, Ubbergen, 
Uden, Udenhout, Uitgeest, Uithoorn, Utrecht, Vaals, Valburg, Valkenburg L, Valkenburg ZH, 
Valkenisse, Vechtstreek, Veendam, Veere, Veghel. Velden, Veldhoven, Velsen, Venlo, Vessem, 
Vianen, Vierlingsbeek, Vlaardingen, Vleuten, Vlissingen, f Vlist, Voerendaal, Volendam, Voorburg, 
Voorhout, ~ Voorne, Voorschoten, Voorst, Vorden, Vries, Vriezeveen, Waalre, Waalwijk, 
Waddinxveen, | Wageningen, Wateringen, Waterland, Weerselo Weesp, Werkendam, Wervershoof, 
West Koggenland, West-Friesland, Westerbork, Westervoort, Westkapelle, Westland, Wetsingen, 
Wierden, Wieringen, Wijchen, Wijk bij Duurstede, Willemstad, Winschoten, Winterswijk, Wisch, 
Witmarsum, Woerden, Wognum, Wommels, Woudenberg, Woudrichem , Wymbritseradiel, 
Zaanstreek, 't Zand , Zandvoort, Zederik, Zeewolde, Zeist, Zelhem,, Zevenaar, Zevenbergen, 
Zevenhuizen, Zoetermeer, Zuidhorn, Zundert, Zutphen, Zwijndrecht, Zwolle.  
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Nederlands Dagblad / 08-08-1992 

Mensen in Nood haalt kinderen uit Joegoslavië naar Nederland 

 
UTRECHT (ANP) - De stichting Mensen in Nood wil, samen met andere hulporganisaties, kinderen uit 
het voormalige Joegoslavië naar Nederland halen. Mensen in Nood nikt daarbij op tijdelijke oplang in 
Nederlandse gezinnen. We stichting bekijkt nog of het mogelijk is de kinderen zonder risico's naar 
Nederland te krijgen. Dat is gisteren meegedeeld.  
Samen met de Stichting Oecumenische Hulp, het Nederlandse Rode Kruis, de Vereniging 
Vluchtelingenwerk en Pax Christie Kinderhulp zal het initiatief verder worden uitgewerkt.  
Vandaag zal een bus met veertig kinderen uit vluchtelingenkampen in de buurt van de Hongaarse 
stad Pecs aankomen in Amersfoort. Pax Christie tekent in eerste instantie voor de opvang. De groep 
zal worden opgevangen in het humanistisch bejaardenhuis het Van Randwijkhuis in Amersfoort.  
De stichting Mensen in Nood verzorgde tijdens en na de Eerste Wereldoorlog de opvang in 
Nederlandse gezinnen van 87.000 kinderen. Na de Tweede Wereldoorlog gebeurde dit ook voor 
23.000 kinderen uit onder meer Polen en Hongarije. 
 
 

Nederlands Dagblad / 08-08-1992 

Vluchtelingenorganisaties willen open-deur politiek 

AMSTERDAM (ANP) Vluchtelingenwerk Nederland doet als eerste Europese organisatie voor 
vluchtelingen een appèl op de Europese Gemeenschap en de nationale regeringen en parlementen 
om de deuren open te zetten voor de vluchtelingen uit het voormalige Joegoslavië. Dat bleek gisteren 
tijdens een persconferentie van de Vereniging Vluchtelingenwerk in Amsterdam.  
De Europese vluchtelingenorganisaties hebben forse kritiek op de uitkomsten van de EG-conferentie 
die vorige week in Genève werd gehouden. Daar bleek dat alle EG-landen met uitzondering van 
Duitsland het vluchtelingenprobleem vooral in de regio zelf willen oplossen. Zo bleek dat de 
Nederlandse regering alleen in „acute noodsituaties" groepen ontheemden wil opvangen. De EG-
conferentie was een schaamteloze vertoning, aldus de organisaties.  
Naast het appèl voor een open-deur politiek pleiten de organisaties tevens voor het stopzetten van de 
etnische zuiveringen, hulp voor slachtoffers van de Joegoslavische burgeroorlog, een rampenplan 
voor de winter en een herstelplan voor na de oorlog.  
Voorzitter J.N. Scholten van Vluchtelingenwerk was geschrokken van de eerste beelden van de 
concentratiekampen in het voormalige Joegoslavië. „Er is weer barbarij in ons Europa in de jaren 
negentig", aldus een onthutste Scholten.  
Als het aan Vluchtelingenwerk ligt, zal Nederland op korte termijn drieduizend ontheemden uitnodigen. 
Daarmee wordt een begin gemaakt met een ruimhartiger opvangbeleid. Het getal van drieduizend is 
overigens willekeurig tot stand gekomen, erkende Scholten. „Het is tien keer meer dan de hoeveelheid 
vluchtelingen die Nederland tot nu toe heeft uitgenodigd. Dat was mondjesmaat en dan met een heel 
zuinig mondje", aldus Scholten. 
Hoewel Vluchtelingenwerk in Nederland het voortouw neemt, is ze ervan overtuigd dat de Europese 
zusterorganisaties het initiatief snel zullen volgen. Dat het appèl eerst in Nederland wordt gedaan, 
komt deels door de centrale manier waarop het vluchtelingenwerk in Nederland is georganiseerd. In 
andere Europese landen gaat er veel tijd overheen voordat een dergelijk initiatief eenmaal wordt 
uitgevoerd, aldus Vluchtelingenwerk.  
Volgens J.N. Willemsen van de stichting OecumenischeHulp aan Kerken en Vluchtelingen en een van 
de ondertekenaars van het appèl, zet het vluchtelingenprobleem in het voormalige Joegoslavië de 
problemen elders in de wereld in een heel ander daglicht.  
Eindelijk zien de mensen in dat het vluchtelingenprobleem in een land als Somalië werkelijk iets 
inhoudt. Tot voor kort werd daar meewarig naar gekeken, alsof het een stammenoorlog betrof, zo 
luidde zijn betoog. „Wat dat betreft is het Joegoslavische conflict een zegen", aldus Willemsen.  
Woensdag debatteert de Tweede Kamer over de problemen in het voormalige Joegoslavië en over de 
opvang van ontheemden. Het appèl van Vluchtelingenwerk wordt ondersteund door prominente politici 
als de oud- ministers W.F. de Gaay Fortman (CDA) en M. van der Stoel (PvdA). 
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Leeuwarder Courant / 08-08-1992 

MENSEN IN NOOD WIL TIJDELIJKE OPVANG  

Joegoslavische kinderen in Nederlandse gezinnen 

UTRECHT (ANP) - De stichting Mensen in Nood wil, samen met andere hulporganisaties, kinderen uit 
het voormalige Joegoslavië naar Nederland halen. Mensen in Nood mikt daarbij op tijdelijke opvang in 
Nederlandse gezinnen. De stichting bekijkt nog of het mogelijk is de kinderen zonder risico's naar 
Nederland te krijgen. Dat is gisteren meegedeeld. 
Vandaag zal een bus met veertig kinderen uit vluchtelingenkampen in de buurt van de Hongaarse 
stad Pees aankomen in Amersfoort. Pax Christi tekent in eerste instantie voor de opvang. De groep 
zal worden opgevangen in het humanistisch Dejaardenhuis het Van Randwijkhuis in Amersfoort.  
Voordat de eerste kinderen in Nederlandse gezinnen worden opgevangen, wil Mensen in Nood eerst 
goed kijken welke risico's er aan dergelijke opvang verbonden zijn. Waar de opvang voor het ene kind 
in een Nederlands gezin wel een goede oplossing is, kan het voorliet andere kind wellicht op een 
faliekante mislukking uitlopen, zo betoogde J.J. van Soest van de stichting. 
Mensen in Nood wil daarmee 'Duitse' toestanden voorkomen, waarbij ontheemde kinderen koste wat 
kost uit het oorlogsgebied naar Duitsland zijn getransporteerd. Daarbij vielen twee slachtoffers onder 
de kinderen. Bovendien bleken sommige ouders van de kinderen niet op de hoogte te zijn van het 
transport. 
Het initiatief zal samen met de Stichting Oecumenische Hulp, het Nederlandse Rode Kruis, de 
Vereniging Vluchtelingenwerk en Pax Christie Kinderhulp verder worden uitgewerkt. De kerkelijke 
stichting Mensen in Nood is als organisatie vertegenwoordigd binnen Vluchtelingenwerk. 
De stichting Mensen in Nood verzorgde tijdens en na de Eerste Wereldoorlog de opvang in 
Nederlandse gezinnen van 87.000 kinderen. Na de Tweede Wereldoorlog gebeurde dit ook voor 
23.000 kinderen uit onder meer Polen en Hongarije. 
 

Nederlands Dagblad / 12-08-1992 

 
Wat doen Nederlandse kerken met het oog op nood in 'Joegoslavië'?  
door Reina Wiskerke 
 
BARNEVELD - Wat doen Nederlandse kerken naar aanleiding van de toestand in het voormalige 
Joegoslavië? De grotere kerken hebben uit eigener beweging brieven naar hun diaconieën gestuurd. 
De kleinere kerken met een diakonaal bureau nemen een afwachtender houding in, maar staan open 
voor hulpaanvragen. Bij de inventarisatie merken diverse mensen terloops op: we zijn ook betrokken 
bij de nood in Afrika; die is ook erg en mag niet vergeten worden. 
Vandaag of morgen krijgen de hervormde diaconieën een brief van de Generale Diakonale Raad van 
de Nederlandse Hervormde Kerk. Daarin zet men uiteen wat er aan de hand is en wat er gedaan 
wordt en kan worden aan hulpverlening. 
Het werelddiakonaat van de Hervormde Kerk steunt evenals die van de (syn.) Geref. Kerken via de 
Stichting Oecumenische Hulp de opvang in Kroatië, Hongarije en Slovenië. In de brief schrijft de Raad 
dat de nationale actie van onder andere de Stichting Oecumenische Hulp voldoende oplevert om de 
noodzakelijke hulpverlening te financieren. „Daarom doen wij nu nog geen beroep op de diaconieën 
voor financiële bijdragen." 
De opvang van vluchtelingen in Nederland komt ook aan de orde. De Hervormde Kerk is 
vertegenwoordigd in het bestuur van de Vereniging Vluchtelingenwerk Nederland (VW). In de brief 
staat dat plaatselijke kerken eraan kunnen meewerken dat de contacten tussen Nederlanders en de 
vluchtelingen tot stand komen en uitgebreid worden. De kerken wordt aangeraden aan te sluiten bij 
landelijke en plaatselijke initiatieven van VW. „Diaconieën kunnen plaatselijk met de VW het beleid 
van de overheid in de gaten houden en er vragen over stellen." Tot slot geeft de Raad zijn eigen 
telefoonnummer en dat van VW voor het geval de diaconieën nog vragen hebben. 
 
Betrokken 
Vorige week heeft de afdeling 'binnenlands diakonaat' van het landelijk bureau van de (syn.) Geref. 
Kerken ook een brief rondgestuurd. Daarin verwijst men ook naar de activiteiten van VW. (In VW zijn 
negen kerkelijke en niet-kerkelijke organisaties vertegenwoordigd.) Ook bij het beantwoorden van de 
vraag naar wat plaatselijke diaconieën kunnen doen verwijst men naar deze vereniging. „Mochten er 
plaatselijk al activiteiten op handen zijn, dan is het goed daar als diaconie bij betrokken te zijn." Men 
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belooft tot slot de diaconieën van de nodige informatie te blijven voorzien.  
Een medewerker van de afdeling 'binnenlands diakonaat' vertelt desgevraagd dat de kerken binnen 
VW-verband deze week nog uitdrukkelijk hebben ingestemd met een grotere druk op de overheid om 
meer vluchtelingen uit te nodigen. Als van overheidszijde niet genoeg ruimte beschikbaar komt, kan 
dat betekenen dat kerkelijke gebouwen (vormingscentra en kerkelijke opleidingen) ter beschikking 
worden gesteld, vertelt de woordvoerder. Maar volgens hem is dat op dit moment nog niet aan de 
orde. „Er is nog voldoende ruimte in kazernes." 
 

 
Bosnische vluchtelingen, opgevangen in Nederland 

 
Aanvragen 
Bij de Gereformeerde Gemeenten in Nederland is het deputaatschap voor hulpverlening in bijzondere 
noden het meest aangewezen orgaan voor extra hulpverlening. Voorzitter ds. L. Blok vertelt dat er 
momenteel nog niets gebeurt op dit gebied. Maar het kan volgens hem wel zover komen. Het hangt 
ervan af of er hulpaanvragen van plaatselijke kerken of christelijke hulporganisatie zijn. Voorzover hij 
weet zijn die nog niet binnengekomen. 
Ds. Blok wijst erop dat het deputaatschap ook sterk betrokken is bij de honger in Afrika. Hij wil de 
noden niet vergelijken, maar vindt wel de nood daar ook heel erg. Door zendingsarbeid in Afrika 
hebben de Geref. Gemeenten direct contact met crisisgebieden; dat is bevorderlijk voor een goede 
hulpverlening. Die contacten hebben de Geref. Gemeenten niet in het voormalige Joegoslavië, zo 
relativeert ds. Blok de eigen mogelijkheden. 
Een medewerker van het diakonaal bureau van de Christelijke Geref. Kerken vertelt dat het generaal 
deputaatschap voor diaconale aangelegenheden betrokken is bij de vereniging VW als gewoon lid. 
Men is dus niet vertegenwoordigd in het bestuur. Bij het diakonaal bureau zijn op dit moment nog 
geen steunaanvragen uit de kerken of van organisaties binnengekomen. 
In de Geref. Kerken (vrijg.) en de Ned. Geref. Kerken kent men op landelijk niveau geen kerkelijke 
instanties die zich speciaal bezighouden met hulpverlening in noodsituaties. 
 

Trouw / 21-08-1992 

Hulp voor oud en jong 

Van een onzer verslaggeefsters  
 
DEN HAAG - In Nederland zijn initiatieven genomen voor de opvang van kinderen en bejaarde 
vluchtelingen uit het voormalige Joegoslavië.  
De Vereniging van Nederlandse bejaardenoorden (VNB) staat positief tegenover het aanbod van 
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directies van een aantal verzorgingstehuizen om bejaarde Joegoslavische vluchtelingen op te vangen. 
Bij de VNB zijn 1.500 verzorgingstehuizen aangesloten. In totaal zijn er in ons land 130 000 plaatsen 
in bejaardenoorden. Vier a vijf procent is beschikbaar voor noodopvang. De provincies geven 
subsidie.  
Bejaardentehuizen die ruimte hebben, kunnen zich melden bij de directie vluchtelingenbeleid van het 
ministerie van WVC. Het bestuur van de VNB heeft deze week besloten een oproep aan alle leden te 
doen om de mogelijkheden voor opvang te onderzoeken. Dat maakte secretaris mevrouw C. G. E. van 
Leeuwen bekend. Een aantal verpleeghuizen is bereid bedden beschikbaar te stellen voor bejaarde 
en zieke Joegoslaven.  
Het initiatief voor kinderopvang is genomen door zes hulporganisaties. De actie is gestart onder het 
motto 'Zajedno/Samen' en de bedoeling ervan is kinderen bij gezinnen tijdelijk op verhaal te laten 
komen. Per gezin zullen twee kinderen van 6 tot 12 jaar worden ondergebracht. Er hebben zich al 600 
gezinnen gemeld. In september begint een proefproject, waarvoor een groep van 40 kinderen is 
uitgenodigd. Die zullen acht weken bij gastgezinnen in en rond Den Bosch worden ondergebracht. Bij 
het project zijn de hervormde en gereformeerde kerken betrokken, alsmede Europa Kinderhulp, 
Mensen in nood, het jeugd-rode kruis, Pax Cristi kinderhulp, de stichting oecumenische hulp en 
VluchtelingenWerk betrokken. 
 

Trouw, De Volkskrant / 29-08-1992 

Personeelsadvertentie 

DE STICHTING OECUMENISCHE HULP (SOH)  
te Utrecht is namens vijftien Nederlandse kerken en kerkelijke organisaties werkzaam op het gebied 
van rampenhulp, vluchtelingenhulp en voedingsprogramma's.  
SOH werkt samen met organisaties in binnen- en buitenland, waaronder de Wereldraad van Kerken.  
 
Voor de afdeling „Rampen en Vluchtelingen" zoekt SOH in verband met het aanstaande vertrek van 
één van de medewerkers een  
PROJEKTMEDEWERKER (M/V)  
voor de regio West en Zuidelijk Afrika  
 
De funktie:  
- Behandeling van projekten op het terrein van noodhulp, rampenpreventie, en vluchtelingenwerk in 
Zuidelijk en West-Afrika, zelfstandig en in teamverband. 

• Voorbereiden van projektaanvragen, in coördinatie met andere donor-organisaties, t.b.v. 
besluitvorming en/of financiering door overheden.  
• Volgen en begeleiden van projekten in uitvoering d.m.v. korrespondentie en bezoeken.  

- Het verrichten van beleidsgerichte en andere aktiviteiten van de afdeling Rampen en Vluchtelingen.  
 
Wij vragen:  
- Opleiding op universitair of vergelijkbaar nivo  
- Enige jaren werkervaring in West en/of Zuidelijk Afrika  
- Goede beheersing van de Engelse en Franse taal  
- kennis Portugees strekt tot aanbeveling  
- Affiniteit met het werelddiakonale werk van de kerken.  
 
De vakature betreft een dienstverband van 100% (80% is mogelijk). De salariëring ligt, afhankelijk van 
leeftijd en ervaring tussen / 3.700 en ƒ 5.800,- bruto per maand, exclusief vakantietoeslag. Gezien de 
samenstelling van het team gaat de voorkeur uit naar een vrouw.  
 
Belangstellenden worden verzocht voor 15 september 1992 schriftelijk te solliciteren. Brieven kunnen 
worden gericht aan SOH, Postbus 13077, 3507 LB Utrecht, onder vermelding van vakature RV. Voor 
informatie: de heer J. N. Willemse, hoofd afdeling Rampen en Vluchtelingen, tel. 030-710614. 
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Trouw / 31-08-1992 

Somalië lukte het niet een staat te worden  

Duizenden doden per dag, geen eten, wel wapens voor nog eens 20 jaar oorlog  
door Eric Brassem 
 
AMSTERDAM - Somalië bestaat niet meer. Wat rest van wijlen de staat Somalië is een slordige 
lappendeken van terrotoria waar ongeregelde gewapende milities de dienst uitmaken. De bevolking is 
door krijgsheren op de rand van uitroeing gebracht. Hulporganisaties stellen ook de falende Naties 
verantwoordelijk voor de duizenden hongerdoden per dag. 
 
De Somalische staat is nooit een succes geweest. Somalië werd in 1960 in het leven geroepen, toen 
de koloniserende machten Engeland en Italië de boedel van de hand deden. Vóór de komst van de 
Italianen (in het zuiden) en de Engelsen (in het noorden) hadden de Somalische nomaden gezworven 
over een gebied dat tegenwoordig, behalve Somalië, ook delen van drie andere staten beslaat: Kenia, 
Ethiopië en Djibouti. Eeuwenlang lieten de Somaliërs hun vee grazen zonder dat  enig centraal gezag 
bepaalde welke weidegronden en waterputten aan wie toebehoorden. Toch draaide de nomaden-
sanebleving zo ongeveer om de verdeling van de schaarse graasgronden en waterputten. De term 
'graasgronden' slaat trouwens op woestijnachtige gebieden waar naar Nederlandse maatstaven niets . 
groeit. De nomaden losten op regionaal niveau hun geschillen op, via overleg tussen gekozen 
oudsten, en dat niet werkte door strijd. 
 
Verwantschap is het centrale begrip in de Somalische maatschappelijke orde. Elke Somaliër weet in 
welke mate hij verwant is met willekeurig welke andere Somaliër. De naam en en de vele 
'achternamen' geven de sleutel. Iemand is niet alleen lid van een familie, maar ook van verwante 
familiegroepen. Die familiegroepen delen sociale verplichtingen jegens elkaar. Het hele Somalische 
volk is op deze manier in te delen in een viertal grote clans, en talloze subclans, die weer zijn onder te 
verdelen in 'sub-sub-clans'. Die lijnen van verwantschap waren zeer nuttig. Zonder kadaster kon 
overeenstemg bestaan over wie waar woonde. Bij conflicten of tegenslagen konden families een 
beroep doen op de clan-groep, en de clan-groep op verwante clan-groepen.  
Van de Italianen en de Engelsen erfden de Somaliërs een staat met een centrale regering, die van 
meet af aan is ondergraven door de clanstructuren.  
Dat laatste was niet alleen in Somalië het geval. Ook vrijwel alle andere Afrikaanse staten moesten na 
hun onafhankelijkheid proberen om de diverse volkeren op hun grondgebied een nationaal gevoel in 
te pompen. Dat mislukte doorgaans jammerlijk, omdat het 'nationale gevoel' zwakker bleef dan de 
notie 'stam' of 'volk. De Somaliërs, die allen behoren tot één volk met één godsdienst (de islam) en 
één taal, leken te boffen. Maar dat was schijn. In de strijd tegen Ethiopiërs, Engelsen en Fransen 
hadden de Somaliërs zich kunnen verenigen. Maar het was gedaan met de eenheid na afloop van de 
anti-koloniale strijd. Meer dan zestig 'politieke' partijen (op toen 3 miljoen Somaliërs), gevormd op 
clan-basis, kibbelden over een centraal gezag, waar de Somaliër in het binnenland lak aan had. In 
1969 greep generaal Siad Barre de macht, en decreteerde dat het afgelopen moest zijn met het clan-
denken. Hij wierp zich op als de voorvechter van de groot- Somahsche gedachte: de Somaliërs buiten 
Somalië, in Djibouti, Ethiopië en Kenia, moesten - met 'hun leefgebied - deel gaan uitmaken van 
Somalië.  
Barre zocht, voor de verwezenlijking van zijn aspiraties, toenadering tot de Sowjet-Unie, maar ging op 
een ongelukkig moment over tot actie. In 1977 trok hij ten strijde tegen Ethiopië om de door Somaliërs 
bewoonde Ogaden-woestijn te 'bevrijden' - net toen Ethiopië bezig was óók toenadering te zoeken tot 
de Sowjet-Unie. Het Kremlin koos voor Ethiopië, en gaf dat land volop steun tegen Somalië. 
 
De nederlaag in de Ogaden werd een breekpunt in de verdere ontwikkelingen van Somalië. Het 
gestrande nationalistische avontuur zaaide nationale onenigheid. Officieren behorend tot de 
Majertienclan, deden een mislukte coup-poging. Om aan Barres wraak te ontkomen ontvluchtten de 
massaal vervolgde Majertiens naar Ethiopië, om daar een verzetsbeweging te leiden. Vanaf dat 
moment volgde Barre een niets ontziende politiek van lijfsbehoud. Hij speelde in op bestaande clan-
tegenstellingen, en creëerde nieuwe waar ze nog niet bestonden. De Ogaden-clan, die grotendeels in 
Ethiopië woont, werd Barres eerst aangewezen bondgenoot. De Ogadeni's immers hadden niets op 
met een verzetsbeweging (van uitgeweken Majertiens) die opereerde vanuit het hen overheersende 
Ethiopië. Barre trok Ogadeni's voor boven de andere clans, tot ongenoegen van de grote noordelijke 
clan, de Issaqs. Die staan traditioneel op gespannen voet met de Ogadeni's, en vonden toch al dat het 
noorden weinig baat had gehad bij de samenvoeging van Noord- en Zuid-Somalië. Ook de Issaq-
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verzetsbeweging, de SNM, vestigde een kantoor in Ethiopië. Maar in 1988 sloot het tanende bewind 
van de Ethiopische dictator Mengistu een vriendschapsverdrag met Somalië. Mengistu en Barre 
beloofden elkaar steun aan verzetsbewegingen in te trekken. De SNM, beroofd van zijn uitvalsbasis, 
besloot een offensief te openen. Barre liet daarop de Noordsomalische stad Hargeisa 
platbombarderen. Honderdduizenden Issaqs vluchtten naar Ethiopië. Barres duivelse talent clans 
tegen elkaar uit te spelen, paste hij ook in zijn buitenlandse politiek toe. Hij spande een bonte 
verzameling landen voor zijn karretje: de VS, de Sowjet-Unie, Zuid-Afrika, Libië, Israël, Saoedi-Arabië; 
tot en met de Italiaanse mafia. Het einde van de Koude Oorlog sloeg Barre een troef uit handen. Toen 
brak hem op dat hij, in zijn grenzeloze opportunisme, teveel clans tegen zich in het harnas had 
gejaagd. In de loop van 1990 belegerde de verzetsbeweging USC Mogadishu. In januari 1991 werd 
Barre de grond te heet onder de voeten, en verliet hij met zijn leger de stad in stijl: bombarderend en 
schietend.  

 
 
Barre liet het land achter zonder enig centraal gezag. Dus ongeveer in de staat waarin het gebied zich 
bevond voordat het gekoloniseerd werd. Met twee verschillen: er was stof voor jaren van bloedwraak 
tussen de tegen elkaar uitgespeelde clans, plus een voorraad moderne wapens die genoeg is om het 
vechten op deze schaal nog twintig jaar voort te zetten.  
Zoals de anti-koloniale strijd eindigde in clan-strijd, eindigde ook de strijd tegen Barre: niet één van de 
verzetsbewegingen die het tegen hem opnamen is nog in tact. In het noorden riep de SNM een eigen 
staat uit, binnen de grenzen van het oude Britse Somaliland. Maar de beweging is (langs clan-lijnen) 
gespleten over het beheer van hun 'staat' - die door niemand erkend wordt.  
Ook de USC die Barre uit Mogadishu verjoeg, is uiteengevallen. Nadat de twee voornaamste facties 
de stad in puin hadden geschoten, tekenden ze in maart een wankel bestand. Ongeregelde bendes 
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van kind-soldaten gaan onverdroten door met de gewapende strijd.  
De chaos en ellende zijn het ergst in het oosten en zuiden, waar Barres vluchtende troepen een spoor 
van terreur en vernielingen trokken. Bendes die handelen in gestolen hulpgoederen, wapens en 
drugs, maken er de dienst uit. 
 

 
Het gezag in Somalië, in de vorm van pubersoldaten. foto petterik wiggers 

 
Nooit meer 
„De eenheidsstaat Somalië komt nooit meer terug. De noorderlingen zullen zich nooit meer met het 
zuiden samenvoegen", meent Jac Willemse, Hoorn van Afrika-kenner van de Nederlands Stichting 
Oecumenische Hulp (SOH). Hij sluit zich aan bij de kritiek van hulporganisaties op het VN-beleid 
inzake Somalië. De VN stuurden wel hulp, maar lieten de verdeling ervan over aan de enkele 
organisaties als het Rode Kruis en Artsen zonder Grenzen, die tegen de klippen op hun personeel 
handhaafden. Nu hebben de VN eindelijk vijftig 'waarnemers' gestuurd. Er zijn verder vijfhonderd 
'blauwe baretten' in aantocht die zullen moeten toezien op de distributie van hulpgoederen. Maar 
volgens de hulporganisaties ter plekke doen de onwetende VN-ambtenaren de moeizaam 
opgebouwde relaties met warlords teniet. Ook de VS, die met veel tam-tam etn luchtbrug begonnen, 
zetten kwaad bloed bij hulporganisaties. Het Rode Kruis vreest dat Somalië nu overspoeld wordt met 
voedselhulp, die in handen zal vallen van de warlords. VNsecretaris-generaal Boetroes Ghali maakt 
zich sterk voor het sturen van nog eens drieduizend man VN-personeel. Willemse: „Maar het bewaken 
van humanitaire hulp betekent dat je het-probleem verplaatst. De gangs zullen zich terugtrekken, en 
de bevolking elders terroriseren. Je redt enkele duizenden het leven, om ze te laten afslachten zodra 
de camera's zijn vertrokken. Het blijft voor Somaliërs onmogelijk te zaaien en te oogsten of handel te 
drijven. Pas als de kind-soldaten zijn ontwapend, creëer je de ruimte voor gezagsherstel van de clan-
oudsten, die op regionaal niveau vrede kunnen stichten." 
Maar aan gewapend ingrijpen denken de VN niet. Niet alleen de westerse landen zijn huiverig. 
Afrikaanse landen, waarvan vele kampen met vergelijkbare tegenstellingen als die in Somalië, vrezen 
dat ook zij in de toekomst slachtoffer zouden kunnen worden van zon inbreuk op de soevereiniteit. 
 

Trouw en De Volkskrant / 24-09-1992 

Advertentie: Somalië. Wat wil de VN? 

(Advertentie)  
Groen Links hoorzitting over Somalië  
Sprekers: Jean Victor Nkolo (Radio Nederland Wereldomroep) geeft ooggetuigeverslag. Jacques 
Willemse (Stichting Oecumenische Hulp) schets de achtergronden van de huidige situatie. Rob 
Siekman (Jurist internationaal recht, Asser Instituut) over mogelijkheden en onmogelijkheden van 
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interventie door de Leonie Sipkes (Tweede Kamerfractie Groen Links) reageert op de sprekers.  
Informatieve vragen en reacties uit het publiek  
Datum: Maandagavond 28 septembc:  
Plaats: Beurs van Berlagc. AGA zaal  
Adres: Damrak 243 Amsterdam  
Aanvang: 19.30 uur (zaal open: 19.00 uur)   
GROENLINKS 
 

Trouw / 25-09-1992 / 29-09-1992 

Advertentie: Somalië 

(Advertentie)  
Slachtoffers hebben geen keus  
Somalië . . . Joegoslavië . . . Slachtoffers van honger en geweld ontvangen steun van SOH. 
Voedselhulp en opvang van vluchtelingen.  
Maar SOH helpt ook bij rampen die geen wereldnieuws zijn.  
Bijvoorbeeld in Mozambique, de Filippijnen en Pakistan.  
Kies voor de slachtoffers, steun SOH. 
Giro 9 Utrecht  
De Stichting Oecumenische Hulp (SOH) is de rampenhulporganisatie van de protestantse kerken in 
Nederland. Postbus 13077, 3507 1.8 Utrecht. Tel. 030-71061 i 
 
 

Trouw / 25-09-1992 

Kerk  
Vooral kerkleden bereid tot noodhulp  
door Cokky van Limpt 
 
UTRECHT - Jubilea van hulporganisaties roepen altijd gemengde gevoelens op: het is een zegen en 
tegelijkertijd een schande dat ze - al zo lang - bestaan.  
 
Directeur Henk Zomer van de Stichting Oecumenische Hulp (SOH) wordt er wel eens cynisch van. 
„Een bedrijf heeft een 'goed jaar' als het op een hoge omzet kan bogen. Maar wat is voor de SOH een 
'goed jaar'? Een hoge omzet betekent voor ons nóg meer oorlogen en hongersnood."  
 
Vandaag 'viert' de SOH haar veertigjarig bestaan. De stichting is destijds om twee redenen ontstaan, 
vertelt Zomer. „De internationale hulpverlening richting Nederland na de Tweede Wereldoorlog moest 
worden gekanaliseerd. Voor dat doel is toen een oecumenische commissie in het leven geroepen. 
Ten tweede was in 1948 de Wereldraad van kerken opgericht, die zich intensief bezighield met het 
gigantische vluchtelingenvraagstuk in Europa. De hulp aan vluchtelingen werd zo mede aanleiding tot 
de oprichting in 1952 van de Stichting Oecumenische Hulp."  
De eerste grote calamiteit waarmee de stichting zich geconfronteerd zag, was in eigen land: in februari 
1953 coördineerde ze een groot deel van de internationale hulp aan Nederland bij de watersnood-
ramp in Zeeland. Van Europa verbreedde de SOH haar blikveld daarna al snel naar de rest van de 
wereld. Momenteel richt haar werk zich vrijwel uitsluitend op de derde wereld.  
 
De SOH zendt zelden zelf ontwikkelingswerkers uit naar de landen waar wordt geholpen. Ze werkt 
vrijwel uitsluitend met lokale, in de eerste plaats kerkelijke organisaties. De hulp is voornamelijk 
financieel van aard. Een recent 'succes' is de actie voor Afrika van dit jaar. Samen met de r.-k. 
hulporganisatie 'Mensen in nood' heeft de SOH deze kerkelijke actie opgezet, die later, met een ander 
gironummer, is overgenomen door de gezamenlijke hulporganisaties in Nederland. “En wat blijkt nu", 
zegt Zomer, “van de ruim dertig miljoen gulden die de actie inmiddels heeft opgebracht, is ruim twintig 
miljoen via de kerkelijke actie binnengekomen." Met andere woorden: met name in de kerken zit een 
enorm potentieel aan mensen dat bereid is geld te blijven geven voor dit soort hulpacties. Onderzoek 
naar het geefgedrag van mensen wijst in dezelfde richting.  
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Hoewel er dus veel van het geld voor grote hulpacties bij mensen met een kerkelijke achtergrond 
vandaan komt, kan een kerkelijke hulporganisatie als de SOH zich in naamsbekendheid niet bepaald 
meten met organisaties als 'Artsen zonder grenzen', de 'Novib, de 'Wilde ganzen' of 'Foster Parents 
Plan. Dat heeft volgens Zomer zeker te maken met ondoorzichtige kerkelijke structuren en met het 
euvel, dat de kerken in Nederland nu eenmaal beter zijn in het afbakenen van hun eigen terreintjes 
dan in het zich gezamenlijk presenteren en profileren. 
 
“In de hele geschiedenis van de SOH speelt de discussie wat de kerken zélf moeten doen en wat de 
kerken gezamenlijk kunnen doen", licht Zomer toe. SOH is in feite het oudste volwaardige 
werelddiakonaat van Nederland, begonnen als samenwerkingsverband van de hervormde kerk, een 
aantal kleinere protestantse kerken en groeperingen, en de oud-katholieke kerk. Volwaardig in die zin 
dat het zich met alles bezighield: onderwijs, gezondheidszorg, maatschappelijke opbouw, 
mensenrechten, maar ook kerkopbouw en binnenkerkelijke hulp. 
Met de toetreding van de gereformeerde kerken, pas in 1987, is de organisatie wat draagvlak betreft 
uiteraard verbreed, maar tegelijkertijd in reikwijdte versmald. „Vanaf dat moment is de SOH geen 
volwaardig werelddiakonaat meer, maar nog slechts voor bepaalde sectoren. Het mandaat dat de 
stichting kreeg, bestrijkt vluchtelingenwerk, noodhulp, voeding en voedselhulp", vertelt directeur 
Zomer. Bij 'voeding' gaat het om veel kleine projecten, voornamelijk met vrouwen, waarbij de 
voedselveiligheid, - zekerheid en -kwaliteit centraal staan. Bij 'voedselhulp' gaat het om weinig grote 
projecten, om het ter beschikking stellen van voedsel in de vorm van noodhulp.  
Henk Zomer brandt liever zijn vingers niet aan dit onderwerp, maar laat toch duidelijk doorschemeren 
dat wat hem betreft op het gebied van het werelddiakonaat veel meer dan nu zou kunnen worden 
samengewerkt. In dit verband is het voor de SOH ook uitermate interessant wat er over 'getuigenis' en 
'dienst' zal staan in de ontwerp-kerkorde voor de Samen-Op-Weg-kerk, die vandaag in Doorn wordt 
vrijgegeven. „De gereformeerden hebben zending en werelddiakonaat - getuigenis en dienst - 
gecombineerd, terwijl de hervormden dienst - de Generale diakonale raad - en getuigenis - Raad voor 
de zending - juist gescheiden willen houden. Met verdere structurele stappen moeten we dus nog 
even wachten tot we weten welke kant het in de Samen- Op-Weg-kerk opgaat met zending en 
werelddiakonaat." 
 

 
Leden van de Toposa-stam in het zuiden van Soedan op weg naar het punt  

waar de voedseldistributie plaatsvindt.  
FOTO RUNE ERAKER 

 
Dienst is getuigenis 
Zomer is duidelijk voorstander van een combinatie van getuigenis en dienst. Maar dan wel een vorm 
van getuigenis waaraan elke vorm van evangeliseren en zieltjeswinnerij vreemd is. „Dienst is voor mij 
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zélf een vorm van getuigenis, in de zin van de bijbelse uitspraak dat men aan de vruchten de boom 
kent. Voorwaarde hierbij blijft dat bij hulpverlening geen enkel onderscheid wordt gemaakt naar ras, 
religie of wat ook."  
Als directeur van de jubilerende hulporganisatie wil Henk Zomer nog enkele zorgen kwijt. „Wij zullen 
de komende jaren steeds moeten blijven zeggen dat het erg slecht gaat in Afrika. Daardoor vrees ik 
voor een zeer negatief, generaliserend beeld van Afrikanen als nooddruftigen die afhankelijk zijn van 
externe hulp. Terwijl zij zelf zoveel méér doen om hun situatie te verbeteren, dan wij ooit kunnen 
bieden. Ik zou willen dat we met z’n allen kunnen voorkomen dat het enige beeld dat wij straks van 
Afrika kennen er een is van honger en oorlog." 
 

Trouw / 26-09-1992 

Mulder: Hulp en hulp is één  

Scheiding in twee soorten wekt verwarring in Derde Wereld 

Van onze kerkredactie  
 
AMSTERDAM - De scheiding tussen structurele hulp en noodhulp in het ontwikkelingswerk, zoals die 
wordt gehanteerd door de Stichting Oecumenische Hulp (SOH), is kunstmatig, vindt prof. dr. D. C. 
Mulder, oudvoorzitter van de Raad van kerken in Nederland. Want nog afgezien van het feit dat 
voedselhulp op zichzelf structurele hulp is, valt te bedenken dat nood - zelfs in het geval van 
natuurrampen - vaak het gevolg is van structurele problemen en dat de rehabilitatie van die nood 
uiteindelijk van structurele aard zal zijn. 
 
Mulder sprak gisteren ter gelegenheid van het veertigjarig bestaan van de SOH, die zich sinds 1987 
voornamelijk met noodhulp bezighoudt. Volgens Mulder wekt de scheiding ook verwarring bij partners 
'in de verte’. Organisaties in de Derde Wereld weten niet welke instelling ze moeten aanspreken voor 
het een, en welke voor het ander. Worden ze van het kastje naar de muur gestuurd of kunnen ze op 
gehoor achter verschillende loketten een beroep doen? 
 
Dat de kerken en kerkelijke organisaties zich op het terrein van de hulpverlening moeten blijven 
begeven, ondanks de aanwezigheid van andere instellingen, dat staat voor Mulder wel vast. Zorg voor 
mensen in nood behoort tot het geloof in God en daarom ook tot het wezen en leven van de kerk, 
aldus Mulder. „In de laatste tijd wordt wel eens gezegd dat die bevlogenheid van de zestiger, 
zeventiger jaren passé is en dat kerken zich maar moeten houden aan hun eigenlijke taak, prediken 
over God, over verzoening, over de Geest, dat we het moeten zoeken in spiritualiteit, niet in activiteit. 
Laten we niet in die valstrik lopen." 
Voor Mulder hoeft in het proces van hulpverlening de 'bijzondere inspiratie' van de kerkelijke 
hulpverleners niet te worden benadrukt. Het lijkt hem voldoende om maar rustig te doen wat er moet 
worden gedaan. En als er dan naar wordt gevraagd, is dat de beste gelegenheid om rekenschap af te 
leggen van de hoop die in de kerkelijke werker leeft.  
Dr. A. Tolen, een van de presidenten van de Wereldraad van kerken vroeg zich af in hoeverre de SOH 
de kerken in de ontwikkelingslanden serieus neemt. „Ondanks hun zwakheden maken zij ook deel uit 
van hetzelfde lichaam van Christus. 
Volgens de Afrikaan moeten de mogelijkheden voor samenwerking meer onderzocht worden. We 
moeten onze oecumenisch bronnen mobiliseren en samenvoegen en er voor zorgen dat instanties 
toegerust zijn om namens de oecumenische familie op te treden in probleemgebieden." 
 

Nederlands Dagblad / 26-09-1992 

Stichting Oecumenische Hulp 40 jaar  

'Scheiding structurele en noodhulp kunstmatig' 
 
UTRECHT (ANP) - De scheiding tussen structurele hulp en noodhulp in ontwikkelingswerk is 
kunstmatig. Dat zei prof dr. D. C.  Mulder, oudvoorzitter van de Raad van Kerken in Nederland, 
gisteren bij het 40-jarig bestaan van de Stichting Oecumenische Hulp (SOH) in Utrecht.  
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Sinds 1987 houdt de SOH zich voor bezig met noodhulp andere instellingen, terwijl andere 
instellingen zich bekommeren om structurele hulp aan ontwikkelingsgebieden Volgens Mulder is de 
scheiding niet alleen kunstmatig, maar wekt ze ook verwarring bij partnerorganisaties in de Derde 
Wereld. Die organisaties weten op het moment niet bij wie ze moeten aankloppen.  
Over de samenhang tussen de soorten hulp zei hij: „Nood ontstaat vaak ten gevolge van strukturele 
problemen als erosie, terwijl het voortzetten van noodhulp na rampen van structurele aard is."  
Mulder riep de SOH ook op tot samenwerking met andere religieuze organisaties. “De combinatie van 
religie en nationalisme, van religieus fundamentalisme en nationalistische agressiviteit speelt nog 
steeds en soms erger dan ooit een desastreuze rol. Hoeveel mensen moesten niet op de vlucht slaan 
omdat ze in naam van God en goden bedreigd werden?  Daarom is een gesprek tussen aanhangers 
van verschillende godsdiensten broodnodig ."  
 
Dr. A. Tolen, een van de presidenten van de Wereldraad van Kerken, vroeg zich af in hoeverre de 
SOH de kerken in de ontwikkelingslanden serieus neemt. „Ondanks hun zwakheden maken zij ook 
deel uit van hetzelfde lichaam van Christus." Volgens de Afrikaan moeten de mogelijkheden voor 
samenwerking meer onderzocht worden. „We moeten onze oecumenische hulpbronnen mobiliseren 
en samenvoegen en ervoor zorgen dat instanties toegerust zijn om namens de oecumenische familie 
op te treden in probleemgebieden." 
 

Trouw 03-10-1992 

Advertentie “Reünie”.  

(zie ook 13-06-1992) 
STICHTING OECUMENISCHE HULP  
DUTCH INTERCHURCH AID  
Wij zoeken contact met oud-bestuursleden en oudmedewerkers voor een reünie op 13 november 
1992. Bel of schrijf ons s.v.p.  
SOH, Postbus 13077, 3507 LB Utrecht, tel. 030-710614 
 
 

Trouw / 14-10-1992 

Militair ingrijpen in Somalië urgent - maar wat daarna? 

 dr. R.C.R. Siekmann 
 
Eerste kolom is niet te lezen met OCR. 
De VN zijn genoodzaakt zich letterlijk een weg te kopen naar de noodlijdende bevolking toe. Deze 
hele situatie is natuurlijk ondraaglijk en tast de geloofwaardigheid van de VN in de kern aan. Een van 
de oorzaken van de machteloosheid van de wereldorganisatie is de geheel onvoldoende bewapening 
waarmee UNOSOM op pad is gestuurd. Het is zoals zo vaak met VN-vredesoperaties in heden en 
verleden: te weinig en te laat.  
De toestand in Somalië is bovendien zo gedestabiliseerd dat het vermeende gezag van de VN geen 
enkele indruk meer maakt op de betrokken partijen. Amerikanen en Russen hebben hun directe 
bemoeienis met het land opgegeven; niemand is dus nog bang dat ingrijpen dreigt. UNOSOM lijkt de 
functie van 'vijgeblad' voor de grote mogendheden te vervullen. De vredesmacht is goedgekeurd door 
de Veiligheidsraad en verder moet secretaris-generaal Boetroes-Ghali het zelf maar uitzoeken.  
Intussen zijn de permanente leden van de Veiligheidsraad helemaal niet van zins om hun maatregelen 
aan te scherpen, nu blijkt dat deze ineffectief zijn en slechts een schijnoplossing bieden. Neen, men 
blijft star vasthouden aan het uitgangspunt dat UNOSOM een vredesoperatie is in de zin van 
peacekeeping', dat wil zeggen met minimale bevoegdheden om geweld te gebruiken, kortom slechts 
een vredesoperatie in een passieve rol, die zo ongeveer alles over zich heen moet laten gaan en 
eigenlijk helemaal niet toekomt aan de primaire taak om een humanitaire hulpoperatie militair 
afdoende te beschermen. 
 
Pacificatie 
Waar nu behoefte aan zou zijn is eerder de aanvaarding van een resolutie door de Veiligheidsraad in 
de trant van resolutie 770 over Bosnië: een oproep aan de statengemeenschap om alle noodzakelijke 
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maatregelen te nemen om de hulp bij de hongerende bevolking te brengen. Of, bij wijze van 
alternatief, een uitbreiding van UNOSOM tot tenminste 15 000 man, maar dan niet zoals bij de 
vredesmacht in Bosnië met slechts beperkte bevoegdheden tot geweldgebruik.  
Een hulpoperatie onder effectieve militaire bescherming is een eerste stap, maar vanuit de particuliere 
organisaties zoals de Stichting Oecumenische Hulp is ook wel voorzichtig de suggestie gedaan het 
daarbij niet te laten, maar zo nodig tot actieve vormen van pacificatie te besluiten. De journalist Nkolo 
toonde zich daar in Amsterdam ook een voorstander van.  
Maar wat daarna, als het land eenmaal tot enige rust is weergekeerd? Dan moetje het landsbestuur 
overnemen, je moet van Somalië een soort VN-trustgebied maken en bij die gedachte wordt met een 
schuin oog naar Cambodja gekeken, waar nu immers de vredesoperatie UNTAG in volle gang is.  
Maar is dat eigenlijk niet veel te hoog gegrepen voor de VN? Kunnen de VN een werkelijk zinvolle rol 
vervullen bij de reconstructie van een samenleving die door een burgeroorlog vrijwel is vernietigd? 
In Cambodja dient de sociale infrastructuur van de grond af weer te worden opgebouwd. In dat land is 
een hele generatie opgegroeid waarvoor gewapend conflict de enige realiteit in het leven is geweest. 
Men bevindt zich daar welhaast weer in het jaar nul.  
Het is helemaal niet zeker dat de VN als derde partij zon samenleving weer kunnen helpen opbouwen, 
want wellicht is het zo dat een samenleving alleen zichzelf kan rehabiliteren.  
 
De auteur  is verbonden aan het TMC Asser Instituut voor internationaal recht in Den Haag. 
 

 
In beperkte mate, zoals hier in Baidoa, komt in Somalië hulpverlening op gang.  

foto Reuter 
 

Trouw / 17-10-1992 

Recht op humanitaire bijstand  
Vrede moet soms met geweld worden nagestreefd  
door Henk Zomer 
 
Waar massale hongersnood heerst, moet hulp worden geboden. Weinig verantwoordelijkheden van 
de internationale gemeenschap lijken zo vanzelfsprekend als deze. Maar we zien dagelijks hoe weinig 
er van die verantwoordelijkheid terecht komt. 
De eerste kolom van het artikel is niet te lezen met OCR, een deel van de tekst  (blauw) is 
gereconstrueerd. 
Televisieploegen die vaak afwezig waar hulporganisaties ze graag zouden hebben, dringen nu juist 
wel door tot Sarajewo of het platteland van Somalië, waar het hele fantastische (?) apparaat van 
hulporganisaties lijkt te falen.  
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Het probleem van Sarajewo en Somalië ligt in het geweld. Gewapende conflicten maken hulp 
onmogelijk of althans zeer riskant. Regeringen willen geen hulpkonvooien of helemaal geen hulp. Of 
ze willen wel maar ze kunnen de veiligheid niet garabderen. Of er is niet eens een regering die 
krachtig genoeg is om garanties te geven voor meer dan een stukje van het land. Voor streken in de 
Hoorn van Afrika en voor oorlogsgebieden in Mozambique en Peru, voor vluchtelingen-concentraties 
aan de Birmaanse grens, Oost-Timor, voor grote delen van Irak en voor nog veel meer regio's kan om 
die redenen praktisch niets worden gedaan.  
De roep om 'humanitaire interventie' staat nu in het centrum van de belangstelling. Wat het precies is, 
kan niemand zeggen. Het Handvest van de Verenigde Naties staat gewapend optreden toe in 
gevallen waar de internationale vrede en veiligheid wordt bedreigd. 
 
Wie durft? 
In 1991 namen de VN een resolutie aan die oproept tot versterking van de humanitaire hulp. Maar, 
zegt de resolutie, die hulp moet worden gegeven met de „instemming van het land". Er staat land, niet 
staat of regering, en dat geeft volgens deskundigen enige ruimte. Wie durft? Onlangs presenteerde de 
Stichting Oecumenische Hulp (SOH) het ontwerp van een protocol. Het protocol is speciaal bestemd 
voor niet-gouvernementele organisaties (ngo's). Het moet die ngo's richtlijnen geven voor twee 
verschillenden, maar verwante situaties. De eerste situatie is die van de gewapende bescherming van 
hulp. De tweede is die van een grootschalige militaire interventie waarbij de humanitaire bijstand van 
ngo's wordt ingeroepen. Het protocol zegt dat er een 'recht op humanitaire bijstand' bestaat. 
Toegegeven, dat recht is nog nergens vastgelegd. Maar het is af te leiden uit de internationale 
jurisprudentie. Het vloeit voort uit de bescherming die volgens internationaal recht moet worden 
verleend aan burgers die slachtoffer zijn van stelselmatige schendingen van mensenrechten of van de 
wreedheden van de oorlogsvoering. 
 
Beladen term 
Bijstand vraagt soms om interventie. Interventie is een beladen term, maar er zijn veel geaccepteerde 
vormen. Die lopen uiteen van rapportages van internationale organisaties tot sancties en andere 
pressiemiddelen, tot de inzet van vredesmachten. Bijzondere noodsituaties vragen om bijzondere 
vormen van interventie. Dat zijn bij voorbeeld hulpverlening over de grens, met of zonder toestemming 
van het desbetreffende land, en de instelling van 'corridors', veilige toegangswegen. Gewapende 
bescherming daarvan is vaak onvermijdelijk. De problemen groeien navenant met de omvang van die 
gewapende bescherming. Organisaties die sinds jaar en dag een paar gewapende mannen huren om 
hun magazijnen en transporten te beschermen, hebben nauwelijks last gehad. Maar als een klein 
leger nodig is om de route van een konvooi te dekken, staan we duidelijk voor een veel grotere 
uitdaging. Ngo's die bij dit soort militaire operaties betrokken worden, moeten zich scherp bewust zijn 
van hun verantwoordelijkheden. Ze moeten met name in de gaten houden of de praktijk van de 
interventie wel strookt met internationale regels inzage mensenrechten en humanitair oorlogsrecht. 
 
Verantwoordelijk 
Het protocol stelt dat ngo's schendingen moeten melden aan de betrokken regeringen, en zo nodig 
het publiek erover moeten alarmeren. Ook de strikt 'humanitaire' ngo's kunnen zich immers niet 
onttrekken aan de fundamentele verantwoordelijkheid voor het naleven van de mensenrechten. In 
september legde SOH het ontwerp-protocol voor aan een seminar van deskundigen. De komende 
maanden zal het ter bespreking worden aangeboden aan vele organisaties in Noord en Zuid. 
 
 
Massaal geweld 
Het is te hopen dat het protocol in zijn definitieve vorm kan gaan dienen als een internationale 
standaard. Niet-gouvernementele organisaties hebben terecht een traditie waarin zij zich afzijdig 
houden van geweld. Tegelijkertijd maken de televisiebeelden duidelijk dat menselijke nood op 
massale schaal, veroorzaakt door grootschalig geweld, zwaarder weegt dan non-interventie' principes 
en het tot het bittere einde vasthouden aan geweldloosheid. Vrede, gerechtigheid en de heelheid van 
de schepping moeten worden nagestreefd en beschermd, soms met de loop van een geweer. Maar 
dat laatste dan wel onder voorwaarden die we openlijk hebben besproken en waarvan we de 
consequenties hebben aanvaard. Een gebroken wereld, vol van geweld, stelt ook hulpverleners met 
humanitaire doeleinden voor moeilijke keuzen.  
 
De auteur is directeur van de Stichting Oecumenische Hulp, Utrecht. 
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Trouw / 19-10-1992 

Balling in Zaïre vreemdeling in Angola  

door Ineke van Kessel 
 
Angolese kerk helpt 'Zaïrezen' bij remigratie 
 
MAQUELA DO ZOMBO - „In Zaïre waren we ballingen, maar nu we terug zijn gekomen naar Angola, 
worden we hier als vreemdelingen behandeld. De mensen hier noemen ons Zaïrezen. Vorige week 
nog is een van onze mensen gedood door de plaatselijke bevolking."  
 
De duizenden Angolese vluchtelingen die de afgelopen weken uit Zaïre zijn teruggekeerd naar hun 
vaderland, hebben allen dezelfde wens: zo snel mogelijk terug naar het eigen dorp. Weg uit dit 
doorgangskamp met ziekten en honger, weg uit deze vijandige omgeving. Sinds de strijdende partijen 
in Angola vorig jaar vrede sloten, is de stroom terugkerende vluchtelingen snel aangezwollen. De 
meesten hebben niet gewacht op officiële repatriëring door het Hoge commissariaat voor de 
vluchtelingen van de Verenigde Naties, maar zijn op eigen houtje de grens overgestoken. Weliswaar 
is de vrede in Angola nog onzeker, maar in het' onstabiele Zaïre heerst anarchie.  
Voor het vervoer naar de grens moesten de spaarcenten worden aangesproken. Bij de grens eiste de 
Zaïrese politie haar aandeel in geld of goederen. Ongeveer duizend mensen zitten er nu in de 
overvolle Amerikaanse legertenten in het opvangkamp in Maquela do Zombo in de noordelijke 
provincie Uige. Ze zijn vrijwel berooid. Wat huisraad hebben ze nog, een enkeling heeft een fiets of 
een paar kippen.  
Geld om zelf de reis naar huis te betalen, hebben ze niet meer. Het opvangkamp is bedoeld als 
verzamelpunt, waar de regresssados (teruggekeerde vluchtelingen) een week of twee kunnen 
wachten op vervoer naar huis. Velen wachten nu al twee of drie maanden. Het ontbreekt aan 
voldoende vrachtwagens voor de verdere thuisreis.  
Een oude vrouw tilt haar kleed op om haar ingevallen buik te laten zien: er is hier ook niet genoeg te 
eten. De omstanders grinniken besmuikt. Officieel hebben de regressados recht op 400 gram rijst per 
persoon per dag en wat bonen of sardines. „Maar pas na twee weken krijg je rijst, twee kilo per familie, 
en wat cassave of maismeel. We hebben geen olie, geen bonen, niets. Daarom zijn er zoveel zieken." 
Vrijwel iedere dag sterft er wel iemand.  
Er zijn maar liefst twee hospitalen in het plaatsje Maquela do Zombo, een Unita-hospitaal en een 
MPLA-hospitaal. Het is immers verkiezingstijd, dus moeten de partijen - de regerende Volksbeweging 
voor de Bevrijding van Angola (MPLA) en de voormalige guerrillabeweging Unita, de Unie voor de 
totale onafhankelijkheid van Angola - laten zien dat zij zich om de burgers bekommeren. „Maar ze 
hebben geen van tweeën medicijnen. Of je nu komt met malaria, of met diarr°e, je krijgt altijd een 
aspirientje."  
Officieel is de opvang van terugkerende vluchtelingen de verantwoordelijkheid van het Angolese 
ministerie van sociale zaken. Maar na zestien jaar burgeroorlog is in grote delen van Angola geen 
centraal gezag meer. In Noord-Angola houden slechts twee instanties zich bezig met de 
tienduizenden die naar huis terug willen: de Verenigde Naties en de kerk van de Kimbanguïsten, de 
grootste onafhankelijke Afrikaanse kerk in Angola. Sinds een jaar of vijf wordt de kerken in Angola 
niets meer in de weg gelegd als ze sociale projecten opzetten, zegt Paulo Sengele, sociaal werker bij 
de Kimbanguïsten. „Vroeger legde de staat meteen beslag als een donor ons een vrachtwagen 
stuurde. Volgens de regering was sociaal werk geen taak van de kerken. Maar nu is de staat niet 
langer communistisch, ledereen bidt nu."  
De kerk is genoemd naar Simon Kimbangu, die begin deze eeuw opgroeide bij de baptistische 
zending in de Belgische Kongo. In de jaren '20 begon hij als genezer te werken. Binnen korte tijd werd 
Kimbangu de profetische leider van een nieuwe religieuze beweging. Maar de Belgische koloniale 
overheid zag er een anti-koloniale opstand in. Al na enkele maanden verdween Kimbangu achter de 
tralies. Hij zou tot zijn dood in 1951 gevangen blijven. Intussen groeide de beweging tegen de 
verdrukking in. Tussen 1921 en 1957 werden bijna honderdduizend volgelingen verbannen, een 
maatregel die veel bijdroeg tot de verspreiding van de Kerk van Jesus Christus als geopenbaard aan 
Simon Kimbangu. Na Kimbangu's dood werd de kerk voortgezet door zijn drie zonen. Het 
verspreidingsgebied van de Kimbanguïsten valt in grote trekken samen met het gebied van het oude 
Bakongo-rijk, dat zich in vroeger eeuwen uitstrekte over delen van wat nu Zaïre, Kongo- Brazzaville en 
Angola heet.  
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In Angola bleef de Kimbanguïstenkerk onder het Portugese koloniaal bewind tot 1974 verboden. Nu is 
ze lid van de Angolese raad van kerken en de Wereldraad van kerken. De Kimbanguïsten danken er 
de financiële steun aan voor hun talrijke projecten op gebied van onderwijs, vakopleidingen en sociaal 
werk. Al weten progressieve ontwikkelaars in Europa niet altijd goed raad met de spirituele 
belevingswereld van de Afrikaanse partners, waarin bidden en boetedoening even belangrijk zijn als 
ploegen en zaaien.  

 
Angolese vluchtelingen willen weer terug naar huis.  

Het wachten is op de vrachtwagens. 
 
Het vluchtelingenwerk van de Kimbanguïsten wordt gesteund door de Britse hulporganisatie Christian 
Aid en door de Stichting Oecumenische hulp (SOH) in Utrecht. Anders dan bij de opvang door het 
Hoge commissariaat voor de vluchtelingen gaat het in deze projecten niet alleen om eerste opvang en 
vervoer naar huis. Na terugkeer in het dorp wordt gezorgd voor zaaigoed en landbouwgereedschap. 
Wie zelf zijn huis heeft gebouwd, krijgt een golfplaten dak. Een roulerend kredietplan volgens 
beproefd Afrikaans recept staat nog op stapel: de bedoeling is dat alle deelnemers regelmatig een 
bedrag inleggen, waarna ze beurtelings een som kunnen opnemen om te investeren in een handeltje 
of een werkplaats. Volgens cijfers van begin dit jaar waren er 300 000 Angolese vluchtelingen in Zaïre 
en rond 100 000 in Zambia. Het overgrote deel wil terug naar huis. Want eindelijk lijkt er, na vijftien 
jaar onafhankelijkheidsoorlog tegen de Portugezen en toen zestien jaar burgeroorlog, een eind te 
komen aan de eindeloze oorlog.  
De mensenstroom van Angola naar Zaïre ging in golven. Toen de Portugezen na de tweede 
wereldoorlog dwangarbeiders ronselden voor hun koffie- en katoenplantages, vluchtten 
honderdduizenden uit de noordelijke provincies de grens over. De plaatsen van de weggevluchte 
Bakongo werden ingenomen door contractarbeiders uit het midden van Angola, waar Ovimbundu 
wonen, in het gebied waar later de guerrillabeweging Unita haar machtsbasis zou vestigen. In 1961 
braken massale opstanden uit op de katoen- en koffieplantages, waarop de Portugese planters en de 
koloniale overheid reageerden met bloedige repressailles. Rond 150 000 mensen vluchtten voor de 
bombardementen en het geweld de grens met het buurland over.  
 
In de vijftien jaar erna zorgde de bevrijdingsoorlog voor een gestadige stroom vluchtelingen. De 
machtsstrijd tussen de drie bevrijdingsbewegingen, die rond de onafhankelijkheid in 1975 uitbrak, 
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veroorzaakte een nieuwe golf. Elk nieuw front dat in de slepende burgeroorlog geopend werd, bracht 
stromen mensen op drift.  
Voor de Bakongo uit Noord-Angola was Zaïre geen onbekend buitenland. De buren over de grens 
spraken dezelfde taal en behoorden tot dezelfde kerkgenootschappen. Gemeenschappen van 
baptisten, Kimbanguïsten en katholieken boden een veiligheidsnet voor de vluchtelingen. Als 
buitenlanders konden ze niet hopen op een baantje bij de overheid in Zaïre. Ze waren aangewezen op 
hun eigen initiatief. Dus werden ze kleermaker, schoenmaker, chauffeur, handelaar, monteur. Ze 
leerden de kunst van het zakendoen. En ze onderhielden hun contacten met vrienden en verwanten in 
Angola.  
Rest van de tekst niet te lezen met OCR. 
 

Trouw / 26-10-1992 

HET GENOOTSCHAP  
En grootvader ging meteen naar het postkantoor 
 
OFFICIEEL ORGAAN VAN HET NEDERLANDS GENOOTSCHAP TER BEVORDERING EN 
VERBREIDING VAN NUTTELOZE KENNIS. OPGERICHT 14 JULI 1989 TE AMSTERDAM. 
VOORZITTER: JAN KUÜK, SECRETARIS/PENNINGMEESTER: RUUD VERDONCK, LID: ROB 
SCHOUTEN 
 
Er zijn verkooplijsten van boeken, cd's, kranten en tijdschriften. Maar ook van telefoon-. Sofi-, en 
polisnummers. Keurig gegroepeerd op nummer of alfabet. Sommige lijsten zijn openbaar of eenvoudig 
te verkrijgen, maar de meeste zijn slechts toegankelijk voor bevoegd personeel.  
 
Een van de meest gebruikte en toch minst bekende lijsten is die van de postgiro. Die lijst is nergens 
gepubliceerd, en valt ook nergens legaal te verkrijgen. Of toch wèl?  
Met trots presenteert Het Genootschap de Top-Tien van girorekeninghouders. Eerst het nummer, 
daarachter de houder:  
1 's Rijks schatkist  
2  P.K.I.  
3  F.G. van H. en S. S.  
4  rekeningnummer ongeldig  
5  T.M.A.C. van G.  
6  Vereniging van Vrienden van de Nederlandse Luister- en Braillebibliotheek  
7  T. en T.V.  
8  rekeningnummer ongeldig  
9  Stichting Oecumenische Hulp Rampenfonds  
10  Drentse Metaalfabriek BV  
 
Om redenen van privacy zijn de op het eerste gezicht particuliere rekeningen weergegeven met de 
initialen van de rekeninghouders. Zij kunnen beamen dat de lijst klopt, alleen al door het feit dat zij 
enige dagen geleden een bedrag van 50 cent (het toegestane minimum) kregen bijgeschreven. Niets 
te danken. 
Afschrift van de 50-cents operatie met Girotel; de namen zijn om redenen van privacybescherming 
onleesbaar gemaakt. 
 
Besparing 
Het is nu mogelijk om via een eenvoudige handeling snel uit te vinden welke naam bij welk 
rekeningnummer hoort. Het gemakkelijkst is het om als Girotel-abonnee een bedrag over te maken 
naar het rekeningnummer waarvan men de houder wil weten. Girotel is de faciliteit die het 
postgirorekeninghouders mogelijk maakt per computer geldhandelingen te verrichten. Dat bespaart de 
giro handenvol geld, maar desondanks betaal je als abonnee 5 gulden per maand. Het contact gaat 
via een modem, die je voor betrekkelijk weinig geld ook al weer bij de Postbank kunt bestellen. De 
werkwijze: Men kieze overschrijvingen', slaat het vakje voor guldens over, vult 50 in, in het vakje voor 
centen, bij 'ten gunste van' voor het gemak maar even de eigen naam ingevuld, nog 7 keer enter 
intikken om de overmakings-datum 
en dat soort dingen af te handelen, en daar verschijnt geheel automatisch de naam van de 
rekeninghouder op de plaats van je eigen naam. 'Let op: naam begunstigde aangepast' meldt het 
programma. Dank u. Vervolgens kun je öf de twee kwartjes storten öf het programma verlaten zonder 
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te betalen, dus zonder jezelf bekend te maken. Is dat nu allemaal zo erg? Dat hangt er vanaf. Stel, 
nadrukkelijk stel, u heeft in de giroloterij een vette prijs gewonnen. Voor u het weet staat uw nummer 
in de krant, en voordat u het weet, weet ik wie de winnaar van de 100 000 gulden van de maand was. 
Slinkse lieden zijn, zo schijnt, al jaren in staat om via via ook achter het adres van prijswinnaars (lotto, 
toto, staatsloterij) te komen. Zij belagen de gelukkigen met allerlei adviezen, die uiteindelijk moeten 
leiden tot het uit de zak kloppen van de poet. In contrast daarmee zijn er bij de Stichting de Nationale 
Sporttotalistor noch bij de Staatsloterij mogelijkheden om je te laten voorlichten over verantwoord 
gebruik van de grotere geldprijs. Hun verantwoordelijkheid houdt op na uitreiking van het bedrag. Op 
zijn hoogst helpt de Staatsloterij de winnaars nog wel eens met eenvoudige belastingtechnische 
vragen. 
 
Grootvader 
Girorekening 2 is zoals vermeld van PK. I., een abonnee van Trouw. Ooit vernam zijn grootvader, 
directeur van een fruitverwerkend bedrijf ergens in Groningen, dat er giro zou komen. Grootvader I. is 
toen eenvoudigweg naar het postkantoor gegaan, heeft giro aangevraagd, en hij heeft die gekregen. 
Op verzoek is nummer 2 vervolgens in de familie gebleven. (Overigens natuurlijk direct geprobeerd 
om girorekening 4 voor mezelf te ritselen. Na een verzoek aan afdeling ZR6 - Zakelijke Relaties - 
Openingen en Reserveringen - van de Postbank te Leeuwarden laat het hoofd Zakelijke Relaties 
kantoor Leeuwarden in Littera d.d. 20 oktober 1992 weten dat dat helaas niet mogelijk is. Sinds 1 
oktober 1991 worden nummers van 1 tot en met 999 slechts uitgegeven aan landelijke acties, terwijl 
vier- en vijfcijferige girorekeningnummers alleen nog worden verstrekt aan zakelijke cliënten). Oh ja, 
nog van harte met uw prijs van honderdduizend gulden meneer A.G. en mevrouw G.J.G.-W.  
G.v.D. 
 
 

Trouw / 20-11-1992 

Nationale campagne hulp ex-Joegoslavië èn Somalië 

Van een onzer verslaggevers  
 
Den Haag  - Op 7 december zal een nationale campagne beginnen voor hulp aan de slachtoffers van 
de oorlog in het voormalige Joegoslavië en voor de hongerende mensen in Somalië.  
 
Negen samenwerkende Nederlandse hulporganisaties van onder meer het Nederlandse Rode Kruis, 
Artsen zonder grenzen, Novib, de Stichting Oecumenische hulp en Unicef hebben dit gisteravond 
besloten. „Het wordt een publieksgerichte actie met een centraal gironummer in het teken van 
solidariteit met beide landen", zegt hoofd voorlichting Rode Kruis C. Peeters, die als woordvoerder bij 
deze campagne zal optreden. De nationale actie wordt gehouden tussen 7 en 13 december. Vandaag 
is er beraad over organisatie, naamgeving en slogans van de campagne en de keuze van een 
centraal gironummer. „We willen de hulp naar de mensen toe brengen met als trefwoorden: voedsel, 
medicamenten en onderdak", aldus Peeters. „Er zijn afspraken gemaakt dat de opbrengst gelijkelijk 
over beide landen wordt verdeeld. De hulporganisaties zullen nog in overleg treden met de omroepen 
over de opzet van de campagne." 
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