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VOORWOORD 
Het jaar 1999 is voor SOH in velerlei opzicht 
een merkwaardig jaar geweest. Het was 
beoogd als het laatste jaar van SOH's bestaan 
en het was een jaar van erg veel werk, zelfs 
van 'omzetrecords'. 

In het licht van de reorganisatieplannen, 
bestaande uit de overdracht van delen van het 
werk aan de landelijke organisatie van de 
Samen Op Weg-kerken, en uit de bundeling 
van het overige werk met dat van Dienst Over 
Grenzen en ICCO, was 1999 bedoeld als het 
laatste jaar van SOH in zijn oude vorm. De 
plannen zijn nog wel in 1999 als voorgeno- 
men besluit aan de betreffende ondernemings- 
raden voorgelegd, maar tot een finale kon het 
net niet komen. 

De start van het nieuwe Landelijk Diensten- 
centrum van de Samen op Weg-kerken, in 
oktober 1999, was een ingrijpende operatie. 
Daaraan nog delen van SOH toevoegen zou 
op zichzelf goed hebben gekund, ware het 
niet dat tegelijk de andere kant, in onderlinge 
afhankelijkheid, de vorming van een nieuwe 
organisatie uit DOG, ICCO en SOH, ook 
gerealiseerd moest worden. Het Bureau voor 
Beleidsvorming voor Ontwikkelingssa- 
menwerking (BBO), viel ook onder de juris- 
dictie van SOH en zou in 1999 verzelfstandi- 
gen, dat deel van de plannen is in 1999 gere- 
aliseerd. Kerken in Aktie verhuisde, 
voor~iitlopend op de overdracht van de Samen 
op Weg-kerken, al wel vast naar het Landelijk 
Dienstencentrum. 

Dit is het laatste jaarverslag van SOH. 
Daarom nog een enkele opmerking over de 
achtergronden van de reorganisatieplannen, 
die leiden tot het verdwijnen van SOH, bijna 
vijftig jaar na haar oprichting in 1952. SOH 
was de eerste interkerkelijke organisatie voor 
werelddiaconaat. Vanaf het begin heeft de 
Nederlandse Hervormde Kerk en een aantal 
kleinere kerken in SOH vorm gegeven aan die 
kerkelijke arbeid. Later ontwikkelde de 
Nederlandse Hervormde Kerk ook een eigen 
dienst en ontstond er een taakverdeling tussen 
het eigen hervormde bureau voor werelddia- 
conaat en het oecumenische werelddiaconaat 
in SOH. In 1987 sloot ook het wereld- 
diaconaat van de Gereformeerde Kerken in 
Nederland zich bij SOH aan. 

Intussen ontwikkelde zich het Samen op Weg- 
proces zodanig dat de Nederlandse 
Hervormde Kerk, de ~eredrmeerde  Kerken 
in Nederland en de Evangelisch Lutherse 
Kerk besloten tot de vorming van een centraal 
landelijk dienstencentrum. De bundeling van 
het buitenlandwerk, inclusief het werelddia- 
conaat, in de dienst MDO, bracht de Samen 
op Weg-kerken er toe het 'aan SOH uitbe- 
stede' werk in de eigen organisatie op te 
nemen, echter met dien verstande dat het 
werk dat SOH doet met overheidsmiddelen, 
niet mee zou gaan. Dit besluit van de grootste 
participanten heeft nooit de volledige steun 
van het SOH-bestuur gehad. De voor het 
SOH-werk, en voor het werk van SOH's part- 
ners, zo gunstige combinatie van particuliere 
middelen en overheidsgelden kwam door de 
voorstellen van de Samen op Weg-kerken op 
de tocht te staan. 

Het bestuur heeft de besluiten van de Samen 
op Weg-kerken gerespecteerd en heeft binnen 
de kaders daarvan gezocht naar een adequate 
oplossing voor wat in de wandeling ' meng- 
smering' is gaan heten: de combinatie van 
particuliere middelen en overheidsfinancie- 
ring. In het kort komt die oplossing neer op 
twee hoofdpunten: 
- er wordt een samenwerkingsregeling 

getroffen tussen enerzijds de met over- 
heidsmiddelen werkende, nieuwe organisa- 
tie bestaande uit DOG, ICCO en SOH, en 
anderzijds de dienst M D 0  van de Samen 
op Weg-kerken, deze regeling wordt in een 
convenant vastgelegd; 

- voor noodhulp wordt een gezamenlijke 
noodhulpdesk opgericht, omdat vooral voor 
noodhulp snel en flexibele inzet van midde- 
len nodig is. 

De betrokkenheid van de kleinere kerken bij 
het werk van SOH is geregeld via een 
bestuurlijk kerkelijk overleg. 

We betreuren het ten zeerste dat op de valreep 
van 1999 de minister voor Ontwikkelingssa- 
menwerking het zogenaamde VPO- 
programma heeft beeindigd. Dit programma 
is de laatste jaren herhaaldelijk geevalueerd. 
Alle rapporten resulteerden in positieve 
conclusies: een effectief en efficiente aanpak, 
voor een doelgroep die in het beleid van de 
minister hoge prioriteit heeft. Het blijft voor 



SOH een onbegrepen beslissing van de mogelijk maakten. Ik bid dat ook in de 
miraister om zo'n programma te stoppen. toekomst, in de nieuwe organisatorische 

opzet, het werk van SOH kan voortgaan. Dat 
Teaslette dank aan allen die het werk van Gods zegen er op moge rusten. 
SOH megelijk maakten, de individuele dona- 
teur, de bij het werk van SOH betrokken D. Scheele, 
kerken, de werheidsinstellingen in Den Haag 
en Brussel, die het werk met belastinggelden voorzitter Stichting Oecumenische Hulp. 



SOH hield kantoor aan de Lange Voorhout in Den Haag. Het is 1952 
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DE JAREIV VIJFTIG 
In de jaren vijftig is de wederopbouw van 
Nederland in volle gang. De aandacht voor 
de noden in ontwikkelingslanden is vrij 
beperkt. De Nederlandse ontwikkelings- 
hulp start officieel in 1949 met een schen- 
king van 1,5 miljoen gulden van de over- 
heid aan een programma van de Verenigde 
Naties. Het is echter meer een incidenteel 
gebaar dan dat het voortvloeit uit een 
ontwikkelingsbeleid. Er is nog geen minis- 
terie of directoraat dat zich met beleid ten 
opzichte van de ontwikkelingslanden bezig- 
houdt. 

Op 5 mei 1945 eindigt voor Nederland de 
Tweede Wereldoorlog. De oorlog heeft 
enorme schade toegebracht. Onherstelbare 
schade in de vorm van de vele slachtoffers. 
Herstelbare schade wat betreft de economi- 
sche en fysieke infrastructuur. Voor de 
opbouw van dit laatste krijgt Nederland hulp 
uit het buitenland. Qua omvang het grootst is 
de Marshallhulp uit de Verenigde Staten, maar 
ook van verschillende kerken komt er hulp. 
Om deze kerkelijke hulp aan Nederland naar 
de bevolking te sluizen, wordt eind 1945 het 
'Interchurch Reconstruction Committee' 
opgericht. 

Reeds in 1946, amper een jaar na het einde 
van de oorlog, breekt de discussie los of 
Nederland in plaats van ontvangend land niet 
een gevend land moet zijn. Het verstrekken 
van hulp begint in datzelfde jaar al mondjes- 
maat, als de Nederlands kerken hulp bieden 
aan de kerken in Hongarije. Langzamerhand 
wordt Nederland steeds meer een gevend 
land. In 195 1 is Nederland volgens de Werel- 
draad van Kerken zodanig hersteld van de 
oorlog dat het niet meer als ontvangend land 
wordt gezien. Dit proces wordt nog eenmaal 
onderbroken als in 1953 Zeeland en Zuid- 
Holland worden getroffen door de water- 
snoodramp. Via onder andere de Amerikaanse 
kerkelijke organisatie 'Church World Service' 
ontvangt Nederland op grote schaal buiten- 
landse hulp. 

Tot begin jaren vijftig is de enige band tussen 
Europese kerken met kerken overzee die van 
de zending. De kerken in ontwikkelingslan- 
den worden gezien als verlengstukken van de 
Europese kerken. Maar de overzeese zendings- 

kerken worden in het kielzog van de dekoloni- 
satiegolf zelfstandig en willen ook lid worden 
van de Wereldraad van Kerken. Het betekent 
ook een verandering in de relatie tussen de 
Europese kerken en die van overzee. Hulp 
wordt een belangrijke ingredient. 

Op aandrang van de Wereldraad van Kerken 
wordt het in 1945 opgerichte 'Interchurch 
Reconstruction Committee' omgezet in de 
Stichting Oecumenische Hulp aan Kerken en 
Vluchtelingen (SOH). Dat gebeurt op 24 april 
1952. De Raad vindt dat kerkelijk Nederland 
een organisatie nodig heeft om de groeiende 
(nood)hulp aan ontwikkelingslanden te kana- 
liseren. De oprichtingsdatum van de SOH 
markeert min of meer het tijdstip waarop 
Nederland van overwegend ontvangend land 
een gevend land wordt. Het markeert ook een 
omslag in het denken. 

Het doel van SOH, tegenwoordig zou men het 
het 'mission statement' noemen, is: 'De 
bevordering van de onderlinge hulpverlening 
der Nederlandse en buitenlandse kerken en de 
ondersteuning van die hulpverlening door het 
voeren van acties, alsmede de hulpverlening 
aan vluchtelingen in Nederland en het buiten- 
land'. De hulp richt zich aanvankelijk voorna- 
melijk op vluchtelingen in Europa. Zo 
verleent SOH in 1956 hulp aan Hongaarse 
vluchtelingen. Een deel van de tweehonderd- 
duizend Hongaren die na de mislukte opstand 
tegen het communistisch bewind naar het 
buitenland vluchtten, wordt in Nederland 
opgevangen. De betrokkenheid van de Neder- 
landse bevolking is groot. Zelfs het Konink- 
lijk Huis stelt woonruimte - in de vorm van 
Huize Voorhout in Den Haag - beschikbaar. 

De blik van SOH wordt op verzoek van 
kerken in de net onafhankelijk geworden 
landen in Azie en Afrika minder eurocen- 
trisch. Wanneer de kerken in de ontwikke- 
lingslanden steeds meer opkomen voor hun 
belangen, rijst de vraag of de hulp van de 
kerken zich niet meer moet richten op de 
ontwikkelingslanden. Binnen de kerken 
ontstaat de discussie of de kerken daar gehoor 
aan moeten geven. Sommigen menen dat dit 
niet een taak is van de kerk. De zending, het 
uitdragen van het christelijk geloof, wordt 
door velen lange tijd gezien als enige geoor- 



loofde bemoeienis met de ontwikkelingslan- 
den. Het verstrekken van hulp zou daar buiten 
vallen. Toch begint men in kerkelijk Neder- 
land er langzamerhand van doordrongen te 
raken dat hulp bij rampen niet ophoudt bij de 
eigen leden, of mede-Europeanen. Ook de 
Wereldraad van Kerken beseft dat de hulp- 
vraag steeds meer wereldwijd wordt gevraagd 
en gegeven. 

Niet alle kerken doen mee aan SOH: de Gere- 
formeerde Kerken en de rooms-katholieke 
Kerk richten hun eigen hulpverleningsorganen 
op. Deze beide kerken hebben zich nog niet 
aangesloten bij de Oecumenische Raad, de 
voorloper van de Raad van Kerken. Wel tot 
die Raad behoren de Evangelische Broederge- 
meente en de Bond van Vrije Evangelische 
Gemeenten. Desondanks participeren beide 
kerken in eerste instantie niet in SOH. Later 
zullen ze zich echter wel aansluiten. 

Een van de eerste projecten van SOH is in 
1955 aan Korea na de Koreaanse oorlog. In 
het kader van de wederopbouw worden 

eendeneieren geleverd aan Koreaanse boeren. 
Een jaar later is de hulp aan Korea uitgebreid 
tot tuberculosebestrijding. Dit gebeurt op 
verzoek van de 'Korean Church World 
Service'. De overige zes van de zeven projec- 
ten zijn nog steeds gericht op Europa. 

Hoewel er strubbelingen blijven tussen de 
kerken wat de beste organisatievorm is voor 
het verlenen van noodhulp en hulp aan vluch- 
telingen, krijgt SOH steeds meer naamsbe- 
kendheid en waardering binnen de kerkge- 
meenschap. Toch kan niet worden voorkomen 
dat de noodhulp zowel via oecumenische als 
kerkelijke kanalen zijn weg vindt naar de 
rampgebieden. 

Een vraag die al snel opkomt is of SOH 
mensen moet uitzenden. De praktijk wijst uit 
dat sommige projecten gediend zijn met een 
eigen personele inzet. Begin jaren zestig 
wordt daartoe een eigen organisatie voor 
uitzending opgericht. Eind jaren vijftig 
verruimt de blik van SOH zich langzamer- 
hand tot de hele wereld. 



Kom over 



DE JARENZESTIG 
Tot halverwege de jaren zestig bestaat de 
Nederlandse ontwikkelingshulp via de 
overheid voornamelijk uit het overmaken 
van geld aan de verschillende organisaties 
van de Verenigde Naties en aan de toenma- 
lige kolonien Suriname, de Antillen en 
Nieuw-Guinea (tot 1963). In 1960 spen- 
deert Nederland 158 miljoen aan ontwikke- 
lingshulp. Tien jaar later in 1970 is dit 
bedrag opgelopen tot 738 miljoen gulden. 

Pas rond 1965 komt er lijn in het Nederlandse 
ontwikkelingsbeleid. In dat jaar wordt voor 
het eerst een eerste minister voor ontwikke- 
lingssamenwerking, minister Bot (KVP), 
aangesteld. Nederland gaat meer een eigen 
stempel op de hulp zetten: er komt meer geld 
beschikbaar en de hulp wordt meer bilateraal. 
Een van de drijvende krachten hierachter is 
het bedrijfsleven dat graag een uitbreiding 
ziet van zijn afzetmarkt. Veel hulp is dan ook 
gebonden aan besteding in Nederland. 

De jaren zestig zijn de jaren van de grote 
acties. De eerste actie is het initiatief van de 
Nederlandse Zendingsraad, die in 1963 
'Brood voor het Hart' organiseert. Deze actie 
heeft als doel christelijke lectuur te verzorgen 
voor de kerkgangers in de ontwikkelingslan- 
den. In 1966 volgt SOH met de actie 'Eten 
voor India'. Aanleiding is het mislukken van 
de oogst in India. Als gevolg daarvan ontstaat 
er een grote hongersnood in India. De straten 
van de dorpen en steden liggen vol stervende 
mensen. Vanuit Nederland worden schepen 
gevuld met melkpoeder en ander voedsel door 
Novib en Unicef naar India gestuurd. Vanzelf- 
sprekend is dit slechts een druppel op de 
gloeiende plaat. Besloten wordt een grote 
landelijke actie te organiseren, waarbij ook 
SOH en de katholieke noodhulporganisatie 
Mensen in Nood zijn betrokken. Door het 
luiden van de kerkklokken en aandacht op 
televisie worden mensen aangespoord geld 
doneren. Het resultaat is voor die tijd 
verbluffend: 26 miljoen gulden. 

'Eten voor India' maakte duidelijk dat door 
met andere hulporganisaties samen te werken 
en door het inschakelen van de media veel 
meer mensen bereikt kunnen worden dan door 
de reguliere kanalen van de kerk. Door het 
succes van deze acties komen SOH en de 

Nederlandse Zendingsraad bijeen om te 
onderzoeken of ze gezamenlijk een grote actie 
te voeren. Dit zou het 'Jaar voor Zending en 
Werelddiaconaat' moeten worden. Maar 
vanuit de eigen achterban komen bezwaren: 
de actie zou geld onttrekken aan bestaande 
projecten. Daarnaast zijn er vragen over de 
manier waarop het geld zou moeten worden 
verdeeld. Het resultaat is dat het jaar er nooit 
komt. Wel wordt besloten tot een grote lande- 
lijke actie. 

Deze actie gaat 'Kom over de Brug' heten. 
Hiervoor wordt een staf en secretariaat 
gevormd. De boodschap aan een deel van 
protestants Nederland is niet een van ellende 
en zieligheid, maar juist van vitaliteit en hoop. 
De eerste actie in 1968 is succesvol: er wordt 
acht miljoen gulden opgehaald. Mede hier- 
door sluiten veel andere kerken - nu ook de 
katholieken - en kerkelijke organisaties zich 
aan bij 'Kom over de Brug'. 

Steeds meer projecten vragen om de uitzen- 
ding van professionele ontwikkelingswerkers. 
Om dit structureel gestalte te geven richten 
SOH en de Nederlandse Zendingsraad in 
1962 Dienst over Grenzen (DOG) op. DOG 
bemiddelt bij aanvragen van 'buiten' wat 
betreft de uitzending van personeel naar 
ontwikkelingslanden. In de loop der jaren 
zendt DOG vele duizenden mensen uit. 

De jqen zestig zijn ook de jaren van de hoop. 
De dekolonisatiegolf die sinds de Tweede 
Wereldoorlog door de wereld trekt, bereikt in 
dit decennium zijn hoogtepunt. Veel Afri- 
kaanse landen worden onafhankelijk en hun 
eigen leiders beginnen vol idealisme aan hun 
werk. De toekomst lijkt er mooi uit te zien. 
Dat wordt ook weerspiegeld in het optimisme 
van de medewerkers van SOH. De heersende 
idee is dat ontwikkeling een kwestie van 
kennisoverdracht en dus van relatief korte tijd 
is: 'dat doen we wel even'. 

In de politiek wordt ontwikkelingssarnenwer- 
king een onderwerp waarmee partijen zich 
willen profileren. Er komt steeds meer over- 
heidsgeld beschikbaar. Hierdoor komt er 
ruimte voor de zogenaamde medefinancie- 
ringsorganisaties (mfo's). De overheid is 
bereid, na een daartoe strekkend verzoek van 



de Zendingsraad en Missieraad, particuliere 
en dus vooral kerkelijke projecten te steunen, 
als de kerken zelf een kwart financieren. Elke 
zuil krijgt zijn eigen mfo: SOH en de NZR 
nemen het initiatief voor protestants Neder- 
land tot de oprichting van de Interkerkelijke 
Coordinatiecommissie voor Ontwikkelingssa- 
menwerking (ICCO). Dit gebeurt eind 1964. 
In 1965 volgen de katholieken met Cebemo. 

Vanuit de kerken in ontwikkelingslanden 
komt in de tweede helft van de jaren zestig 
kritiek op de soort hulp die wordt gegeven. 
Op bijeenkomsten-van de Wereldraad van 
Kerken in Geneve (1966) en Uppsala (1968) 
stellen ze dat de hulp van de kerken uit het 
Westen zich niet alleen moet richten op de 
gevolgen, maar ook op de oorzaken van de 
armoede. In Uppsala wordt de westerse 
kerken gevraagd een deel van hun inkomsten 
in te zetten voor ontwikkelingswerk. 

De eerste twijfels ontstaan over de snelheid 
waarmee de ontwikkelingslanden hun achters- 
tand op het Westen kunnen inlopen. Somrni- 
gen zijn zelfs uitermate somber of dat ooit 
wel zal lukken. Het is het begin van een radi- 
calisering van een deel van de kerkgemeen- 
schap, zowel bij de kerken hier als de kerken 
daar. Het vervolg is een polarisering die min 

of meer langs dezelfde scheidslijnen loopt als 
van de Koude Oorlog: Oost-West, links- 
rechts. 

Dan dient zich dankzij de komst van de televi- 
sie de eerste ramp aan waarvan de beelden de 
wereld over gaan: de honger in Biafra. Het 
conflict tussen de rijke Nigeriaanse provincie 
Biafra dat zich wil afscheiden omdat er olie is 
gevonden, en Nigeria is voorpaginanieuws. 
Nigeria staat afscheiding niet toe en omsingelt 
Biafra. Het Westen - en andere landen - houdt 
zich afzijdig omdat het om een zogenaamd 
'binnenlands conflict' gaat. Als de Biafranen 
vervolgens bij duizenden sterven, komt er 
internationale hulp op gang. SOH slaat met 
een aantal andere Europese hulporganisaties 
de handen ineen en verleent via 'Joint Church 
Aid' voedselhulp. Het voedsel wordt met 
behulp van vliegtuigen gedropt boven Biafra. 
Een niet ongevaarlijke operatie, daar het 
Nigeriaanse leger de vliegtuigen beschiet. 

Een andere operatie waar SOH bij betrokken 
raakt is hulp aan kinderen in Oeganda en 
Soedan. Samen met een aantal andere organi- 
saties wordt het actieplan 'Neem een Kind 
voor uw Rekening' gelanceerd. Hierbij 
worden individuele kinderen geholpen. 



L euro-aktie 73. 



DE JAREN ZEVENTIG 
De trend die in de tweede helft van de jaren 
zestig werd gezet: de polarisering van de 
opvattingen over ontwikkelingssamenwer- 
king gaat verder. Het is de periode van de 
ideologieen, van de linkse (bevrijdings)- 
bewegingen. Van 1973 tot 1978 is Jan 
Pronk (PvdA) een bevlogen minister van 
Ontwikkelingssamenwerking. De energie- 
crisis in 1973, als de olieproducerende 
landen - waaronder veel ontwikkelingslan- 
den - een kartel vormen, heeft een grote 
impact. In eerste instantie lijkt het de 
ontwikkelingslanden een machtsmiddel te 
geven, maar het Westen heeft de situatie al 
snel weer onder controle en vooral de 
ontwikkelingslanden zonder olie zijn de 
dupe. De kiemen voor de grote schulden- 
crisis worden gelegd als westerse banken 
op grote schaal het 'olieveld' van de OPEC- 
landen tegen een op dat moment lage rente 
aan ontwikkelingslanden gaan uitlenen. 

In 1972 heeft de tweeede 'Kom over de Brug'- 
actie plaats, maar het is tevens de laatste. De 
discussie richt zich op de vraag wat het nut is 
van zulke grote acties. Ze zijn te ad-hoc is de 
kritiek en bovendien zouden ze te weinig 
structurele veranderingen in gang zetten. De 
kerken in ontwikkelingslanden uiten de vrees 
dat de acties een nieuw soort afhankelijkheid 
van het Westen creeren. De dekolonisatie 
moet ook een ideologische dekolonisatie zijn, 
vinden sommigen. 

Ook bij de kerken in het Westen begint men in 
te zien dat de christelijk-humanitaire interven- 
ties de wereld niet veranderen. Men gaat op 
zoek naar de achterliggende structurele oorza- 
ken van armoede en onrecht. Een aantal 
mensen kan zich vinden in een (neo-)marxis- 
tische analyse: de positie van de armen in de 
ontwikkelingslanden, en van deze landen in 
de wereld wordt verklaard door de plaats die 
ze innemen in de (were1d)economie. 

De projecten die SOH steunt, krijgen een 
grotere ideologische lading. Het rechlvaardig- 
heidsbeginsel komt in zwang. SOH ziet voor 
zichzelf een profetische rol weggelegd en is 
actief in de strijd tegen de Apartheid. Een van 
de speerpunten is de strijd voor een vrij 
Namibie. De humanitaire hulp raakt soms 
verstrikt in het politieke steekspel over de 

manier waarop de Apartheid in Zuid-Afrika 
moet worden bestreden. 

Het grote voordeel van SOH is dat het niet 
direct onder de leiding staat van de kerk. Dat 
heeft voordelen voor de kerk: deze kan zich 
zo verontschuldigen voor (te) radicale acties 
en het geeft SOH wat meer bewegingsvrij- 
heid. Een voorbeeld hiervan is de vermeende 
schending van mensenrechten door de strij- 
ders van de SWAPO. SOH steunt deze organi- 
satie in de strijd voor een vrij Namibie. Als 
deze beschuldigingen openbaar worden, loopt 
er net een actie voor Namibie waaraan diverse 
organisaties meedoen, waaronder ook de 
kerkelijke werelddiaconaten en velen stellen 
de vraag of de hulporganisaties niet moeten 
stoppen met hulpverlening via SWAPO. Het 
is een lastige discussie waarvan de uitkomst, 
terwijl deze steeds hoger in de hierarchie 
komt, telkens heen en weer gaat tussen: 
'humanitaire hulp gaat voor alles: we moeten 
opkomen voor de slachtoffers' en 'we kunnen 
geen organisatie steunen die de mensenrech- 
ten schendt'. Ook op hoger niveau komt men 
er niet uit. 

Voedsel wordt een nieuw thema in het 
ontwikkelingsdenken en bij SOH. Aanleiding 
is de enorme overproductie van Europese 
boeren. Gestimuleerd door een goedbedoelde, 
maar in de praktijk onwerkzame Europese 
subsidieregeling ontstaan er in Europa begin 
jaren zeventig een enorme boterberg en melk- 
plas. De vraag wat te doen met deze over- 
schotten, wordt snel beantwoord. Het teveel 
hier kan mooi worden verscheept naar landen 
met tekorten, zo luidt de op het eerste gezicht 
slimme conclusie. De overheid sluit een over- 
eenkomst met Mensen in Nood, Novib en 
SOH die ervoor gaan zorgen dat de overschot- 
ten op de goede plek terechtkomen. Vooral 
melkpoeder wordt onder de naam 'Zuivelhulp 
via particuliere organisaties' met scheepsla- 
dingen tegelijk verscheept. 

Als er in 1972 ook vis in blik bijkomt, veran- 
dert de naam in voedselhulp. Al snel blijken 
er belangrijke bezwaren te kleven aan deze 
vorm van kilp. Zo zijn de ontvangende 
landen qua administratie en infrastructuur 
vaak niet in staat de grote stroom hulpgoede- 
ren goed te verwerken. 



Ondertussen functioneert SOH steeds meer 
als werelddiaconaal orgaan van de kleinere 
kerken. De stichting voelt zich meer en meer 
geisoleerd staan van de grotere kerken. SOH 
wordt een van de vele organisaties die zich 
bezighoudt met ontwikkelingshulp. Omdat de 
inkomsten vanuit de kerken dalen, begint 
SOH ook met eigen fondsenwerving. Dit 
gebeurt door middel van 'direct mail'. De 
afhankelijkheid van de kerken wurdt hierdoor 
minder. 

plaats van de afzonderlijkenummers van de 
verschillende organisaties. De samenwerking 
zou ook tot gevolg hebben dat de media 
eerder 'toehappen'. De besprekingen, waar- 
aan naast SOH onder andere Unicef, Mensen 
in Nood, Terre des Hornmes en Novib aan 
meedoen, lopen op niets uit, omdat het Rode 
Kruis geenszins van plan is haar positie als 
belangrijkste noodhulpverstrekker te delen. 
De grote acties die in de jaren zeventig cn 
tachtig volgen zijn dan ook telkens ad hoc 
samenwerkingsverbanden tussen verschil- 

Begin jaren zeventig wordt er gepraat over het . lende hulpor&nisaties. SOH neemt in 1974 
beter coordineren van de activiteiten bij grote zelf het initiatief voor de actie 'S.O.S.-Sahel', 
internationale rampen. Er zou ook met een als door de aanhoudende droogte miljoenen 
gironummer gewerkt moeten worden, in mensen in de Sahel dreigen om te komen. 



Deelnemers aan  de actie 'Honger in Afrika - Kerken helpen nu. 

- Stichting Ostwnenische Hulp - Rood voor de Zending van de NederlanQe Henormde Kerk 
- Merisen in Nood - Vostenaktie 
- Celmmo - Werekldidtoma~ van de N&ndse Hervormde Ker& - Icco - Zending en Werdaimkonoat van de G e m b r d e  Kerkm 
- MmKa in Nederbnd 



DE JAREN TACHTIG 
Langzamerhand verdwijnen de bevlogen 
ideologieen uit de ontwikkelingssamenwer- 
king. De praktijk blijkt weerbarstiger dan 
de mooie theorieen ooit beloofden. Niet 
hulp, maar handel - i.c. de wereldeconomie 
- bepaalt het wel en wee van landen. Zo is 
er in 1982 opeens de schuldencrisis. Als 
Mexico niet meer in staat is de rente te 
betalen, schudt de financiele wereld op zijn 
grondvesten. Het IMF weet de crisis te 
bezweren, maar Mexico zal, net als veel 
andere ontwikkelingslanden, de buikriem 
moeten aantrekken. De armen zijn de dupe 
van de bezuinigingen op onderwijs en - 
gezondheidszorg. In de ontwikkelingssa- 
menwerking komt de verzakelijking op. 

Het denken over de juiste ontwikkelingsstra- 
tegie verandert. Het inzicht wint terrein dat 
hulp in de vorm van producten de eventuele 
aanwezige lokale productiestructuur verstoort 
en soms zelfs (gedeeltelijk) wegvaagt. Indien 
mogelijk, wordt steeds geprobeerd lokale 
producenten in te schakelen. 

SOH brengt dit in de praktijk met het verle- 
nen van humanitaire hulp aan de slachtoffers 
van de burgeroorlog in Ethiopie en Eritrea. In 
198 1 wordt in Soedan de 'Emergency Relief 
Desk' opgericht, een oecumenisch consortium 
van hulporganisaties waarvan SOH aan de 
wieg staat. Het voedsel wordt in Soedan 
gekocht en vervolgens gedistribueerd naar de 
hongergebieden in Eritrea en Ethiopie. 

Overigens komt er ook kritiek op het verlenen 
van hulp aan landen als Ethiopie en Eritrea 
die dagelijks miljoenen uitgeven aan een 
oorlog waarvan in het Westen niet begrepen 
waarom deze wordt gevoerd. Sommigen stel- 
len dat door de voedselhulp de leiders langer 
in staat zijn oorlog te voeren. Volgens velen is 
dat echter een oneigenlijke ethische discussie. 
Het zou humanitaire hulp ondergeschikt 
maken aan een politieke afweging. SOH 
houdt zich wat dit betreft aan de gedragscode 
voor humanitaire hulp zoals die ook door het 
Rode Kruis wordt gehanteerd: humanitaire 
hulp geef je aan iedereen die het nodig heeft, 
onder wat voor omstandigheden ook. 

Een ander voorbeeld van het verstrengeld 
raken van humanitaire hulp en de politiek is 

een project in Namibie waar vanuit de vluch- 
telingenkampen een vraag is naar radiocom- 
municatieapparatuur. ICCO wordt gevraagd 
dit te financieren. De vluchtelingenkampen 
worden gebombardeerd door Zuid-Afrika, 
omdat er zich vrijheidsstrijders van de 
SWAPO - die zich inzetten voor een vrij 
Namibie - zouden ophouden. Via de radio 
zouden de kampen elkaar kunnen waarschu- 
wen als er Zuid-Afrikaanse bommenwerpers 
onderweg zijn. Dit project stuit echter op een 
afwijzing door de Nederlandse minister van 

Ontwikkelingssamenwerking. De radiocom- 
municatieapparatuur zou ook voor militaire 
doeleinden door de SWAPO gebruikt kunnen 
worden, zo luidt zijn argument. SOH kan 
onafhankelijk van het overheidsbesluit toch 
de gevraagde hulp aanbieden en neemt het 
project van ICCO over. 

Een andere trend in het ontwikkelingsdenken 
is dat naast kennisoverdracht de begrippen 
participatie en 'empowerment' steeds belang- 
rijker wordt geacht: niet een nieuwe afhanke- 
lijkheid kweken wat betreft kennisbezit maar 
juist die kennis delen, waarmee mensen in 
ontwikkelingslanden zelf bepalen wat er moet 
gebeuren, en hoe dat moet, waarmee ze eigen 
organisaties kunnen opzetten en weerwerk 
kunnen leveren tegenover overheid en uitbui- 
ters. Tegelijkertijd begint er een besef te 
ontstaan dat de aarde steeds meer een 'global 
village' aan het worden is. De verbeterde 
communicatie- en transportmogelijkheden 
maken de aarde kleiner. Mensen, goederen en 
informatie worden steeds mobieler. 

In 1989 vindt de tweede oliecrisis plaats. Het 
leidt ertoe de SOH de actie 'Energie voor 
mijn Naaste' start. Het initiatief komt van de 
Wereldraad van Kerken. Het doel is tweele- 
dig: energie besparen en het geld wat men 
daarmee bespaart voor hulp gebruiken. De 
actie loopt redelijk, maar als de economie 
weer aantrekt, blijkt het energieverbruik juist 
weer toe te nemen en wordt besloten de actie 
stop te zetten. 

In hetzelfde jaar komt een meer gestructu- 
reerde samenwerking tot stand tussen een 
tiental organisaties voor humanitaire hulp, die 
als er sprake is van een grote noodsituatie kan 
besluiten tot en 'nationale actie' waarop de 



media kunnen inspelen. In dit decennium 
vervult SOH drie jaar het voorzitterschap van 
dit samenwerkingsverband dat de Samenwer- 
kende Hulporganisaties (SHO) heet. 

De discussie over de precieze plaats en func- 
tie van SOH binnen de kerk en de hulpvers- 
trekkende organisaties gaat al die tijd door. In 
1987 krijgt 'SOH Nieuwe Stijl' een nieuw, zij 
het beperkter mandaat, met een verbreding 
door deelname van de Gereformeerde Kerken 
in Nederland. De kerken gaan de structurele 
hulp zelf financieren. SOH richt zich op haar 
kerntaak: het geven van hulp aan vluchtelin- 
gen en hulp bij rampen, daarnaast richt SOH 
zich op een specifiek aanpak van het vraag- 

stuk van voedselzekerheid. De toevoeging 
'aan Kerken en Vluchtelingen' verdwijnt uit 
de naam. SOH heet voortaan alleen nog maar 
'Stichting Oecumenische Hulp'. 

Dit nieuwe mandaat betekent echter niet dat 
de zaak eindelijk is afgerond. In de jaren 
negentig gaat de discussie weer verder over 
de wijze waarop de kerken in eigen verband 
of in interkerkelijke samenwerking vorm 
moeten geven aan hun werelddiaconale taak.. 

In 1989 valt de Berlijnse Muur en daarmee 
het communisme. De Koude Oorlog is defini- 
tief ten einde. Dit heeft echter ook onver- 
wachte gevolgen voor de Derde Wereld. 
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DE JAREN NEGENTIG 
Het valien van de Berlijnse muur betekent 
ook de genadeklap voor het communisme. 
Het kapitalisme heeft 'gewonnen'. De 
invloed van de Verenigde Staten edof de 
Sovjet-Unie in bijvoorbeeld Afrika neemt 
af. Het no-nonsense beleid breekt ook door 
in het ontwikkelingsbeleid. Hulp moet 
effectief zijn, anders kan deze beter gestopt 
worden. In het Nederlandse ontwikkelings- 
beleid brengt minister Herfkens het grote 
aantal landen van haar voorganger Pronk 
drastisch terug. Voeding wordt een 
mensenrecht, 'empowerment' en voedselze- 
kerheid zijn modieuze thema's. 

In de jaren negentig komt er geleidelijk een 
verandering in het denken over interventie in 
interne aangelegenheden. In de decennia daar- 
voor was het ondenkbaar dat andere landen of 
militaire samenwerkingsverbanden zouden 
ingrijpen in bijvoorbeeld een burgeroorlog in 
een land. Dat verandert langzaam. 

Het voortouw hierin werd niet genomen door 
een westers land, maar door Tanzania dat in 
1979 intervenieerde in het Oeganda van de 
wrede dictators Idi Arnin en Obote. Hoewel 
de actie van de Tanzanianen via de officiele 
kanalen werd afgekeurd, was er in de diplo- 
matieke wandelgangen veel waardering voor 
de interventie. In de jaren tachtig krijgt de 
ongelukkige interventie van de Verenigde 
Staten in Somalie al meer bijval en in de jaren 
negentig kan de NAVO zelfs zonder VN- 
mandaat optreden in Kosovo. Maar voor een 
land als Rwanda, waar onder de ogen van de 
wereld een verschrikkelijke genocide plaats- 
vindt, is het veel moeilijker een vredesleger te 
mobiliseren. 

Een verheugende ontwikkeling is dat leiders 
die tijdens hun regering de wet hebben over- 
treden, daarvoor na hun ambtsperiode steeds 
vaker worden vervolgd. Zo zijn de meeste 
mensen tevreden met de manier waarop de 
Waarheids- en Verzoeningscommissie in 
Zuid-Afrika met de morele en juridische 
afwikkeling van de Apartheid is omgegaan. 

De essentie van het werk van SOH - het ver- 
strekken van nood- en voedingshulp - is al die 
jaren onveranderd gebleven, maar wel moet 
de stichting tegenwoordig vaker verantwoor- 

ding afleggen. Een heet hangijzer blijft, 
bijvoorbeeld, het verstrekken van voedings- 
hulp aan strijdende partijen. In hoeverre wordt 
een oorlog daardoor verlengd? Anderzijds, 
kan je de onschuldige burgerbevolking in de 
kou laten staan? Ook intern wekken dit soort 
vragen discussie op bij SOH. 

In 1991 start wederom de discussie over de 
plaats en functie van SOH binnen de kerken 
en in relatie tot de eigen werelddiaconaten 
van de Nederlandse Hervormde Kerk en de 
Gereformeerde Kerken in Nederland, dit heeft 
vooral ook te maken met de fondsenwerving 
in de kerken en op de zogenaamde publieks- 
markt. Er zijn twee modellen. Het eerste bete- 
kent een totale integratie van al de buiten- 
landse activiteiten verbonden met de prote- 
stantse de kerken. Dit zou een soort 
Nederlands Interkerkelijke Hulpverleningsor- 
ganisatie worden, in de wandelgangen noemt 
men het al NethChurchAid. Het tweede 
model behelst een integratie van SOH, ICCO, 
DOG en Kinderen in de Knel, van de organi- 
saties die al een samenwerkingsverband zijn. 
Maar het Samen op Weg-proces staat een 
reorganisatie en bundeling van krachten in de 
weg. Het parool van de kerkelijke autoriteiten 
is 'eerst het een (Samen op Weg-kerken), dan 
het ander.' De plannen gaan voorlopig weer de 
ijskast in. Wel wordt er gewerkt aan het voor- 
stel van SOH, geboren n.a.v. een landelijk 
inzamelingsplan, om de gebundelde voorlich- 
ting en fondsenwerving te komen, ten einde 
een einde te maken aan de onderlinge concur- 
rentie. Zo komt in 1995 Kerken in Aktie tot 
stand. 

De oorlog in voormalig Joegoslavie vraagt de 
aandacht van de gehele wereld. Ook van 
SOH. Europa, waarop SOH zich in zijn begin- 
jaren zo op had gericht, komt weer terug op 
de agenda. SOH richt zich voornamelijk op 
Macedonie, een land dat door velen werd 
gezien als volgende brandhaard in de Balkan. 
De hoofdtaak van SOH is conflictpreventie in 
een land waar de etnische, religieuze en poli- 
tieke grenzen kriskras door elkaar heen lopen. 
SOH opent een veldkantoor dat echter al snel 
een veel grotere functie krijgt dan ooit de 
bedoeling was. Het kantoor wordt omgedoopt 
in het 'Macedonian Centre for International 
Cooperation (MCIC)': een multi-etnisch en 



multireligieus centrum waarin alle groeperin- 
gen in Macedonie recht van spreken hebben. 

Eind jaren negentig komt het Samen op Weg- 
proces in een stroomversnelling. Drie deelne- 
mers aan SOH, de Nederlandse Hervormde 
Kerk, de Gereformeerde Kerken in Nederland 
en de Evangelisch Lutherse Kerk nemen aan 
dit proces deel. In Samen op Weg-verband 
komt een nieuw gezamenlijk dienstencentrum 
tot stand, met daarin een gezamenlijke dienst 
voor Missionair werk, Diaconale en Oecu- 
menische Relaties (MDO). Deze dienst, zo 
besluiten de gezamenlijke synodes van de 
betrokken kerken - zal ook de werkzaamhe- 
den die SOH namen hen doet overnemen. 
Maar die kerken besluiten tevens dat het werk 
dat SOH met overheidsgelden financiert niet 

in MD0 kan worden opgenomen. Daarmee 
wordt de opdeling van SOH een feit. Een deel 
van de organisatie gaat op in MDO, ook al 
hebben de andere kerken die in SOH partici- 
peren aanvankelijk de nodige moeite met dit 
besluit. Het andere deel zal met DOG en 
ICCO een nieuwe organisatie vormen. 

De oecumenische hulpverlening in SOH stopt 
op het moment dat het werk van zending en 
werelddiaconaat van drie kerken fuseert tot 
een landelijk bureau. 

In 1998 verscheen van de hand van wijlen de 
heer Jan J. van Capelleveen, gebaseerd op 
archiefonderzoek een uitvoerige geschied- 
schrijving over SOH. Het boek kreeg de naam 
'Als het voor bidden te laat is'. 



Jaarverslag 1999 SOH H O O F D S T U K  

ORGAIVISATIE EN PERSONEEL 
Van de organisatie Stichting Oecumenische Hulp maken ook deel uit Kinderen in de 
Knel, Kerken in Aktie en het Bureau Beleidsvorming Ontwikkelingssamenwerking 
(BBO). Alle drie hebben ze een eigen bestuur en publiceren ze een eigen jaarverslag. 

Bestuur SOH 
Vijftien kerken en kerkelijke organisaties participeren in SOH en hebben zitting in het bestuur. 
Het Deputaatschap tot Hulpverlening in Bijzondere Noden der Gereformeerde Gemeenten is 
waarnemer. Het algemeen bestuur kwam zes keer bijeen. 

Het algemeen bestuur was per 3 1 december 1999 als volgt samengesteld: 
Algemene Doopsgezinde Societeit, de heer D. van der Veer: 
Bond van Vrije Evangelische Gemeenten, vacature. 
Christelijke Jongeren Verbond, de heer A. K. Klom. 
Evangelische Broedergemeente, de heer fl. Esajas. 
Evangelisch Lutherse Kerk, de heer J. WC. Onderstal. 
Genootschap der Vrienden (Quakers), de heer l? Kruitho$ 
Gereformeerde Kerken in Nederland, mevrouw F.A. Lammers-Lokerse. 
Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten, de heer J.E Teeuwen. 
Leger des Heils, vacature. 
Nederlandse Hervormde Kerk, de heren D. W de Haan en J. Slothouber. 
Oud-katholieke Kerk, mevrouw A. J. Molijn-Dekker: 
Remonstrantse Broederschap, vacature. 
Unie van Baptistengemeenten, de heer J. Aaldring. 
Vereniging van Orthodoxen H. Nicolaas van Myra, mevrouw C.J. van Hooijdonk. 
Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB, vacature. 

Het dagelijks bestuur bestond op 31 dccember 1999 uit de volgende personen: 
De heer D. Scheele (voorzitter). 
De heer I.K. Schat (vicer-voorzitter). 
De heer J. Slothouber: 
Mevrouw M.W Vellema- Bruins Slot. 
De heer G. C. de Rijk (penningmeester). 

Aan het bestuur waren op 3 l december I999 de volgende adviseurs toegevoegd: I 
Commissie Werelddiaconaat Nederlandse Hervormde Kerk (Samen op Weg-Kerken), 

de heer G. Boer: 
ICCO Interkerkelijke organisatie voor ontwikkelingssamenwerking, vacature 
Centrum voor Zending en Werelddiaconaat Gereformeerde Kerken in Nederland 

(Samen op Weg-Kerken), de heer S. Haagsma. 
Raad van Kerken in Nederland, de heer i? de Waart. 

Op 1 januari 1999 overleed mevrouw Annie Went, voormalig bestuurslid van SOH en algemeen 
secretaris van 1969 tot 1977. Ook in 1999 overleed de heer C. Oskam. Hij was adviseur van 
SOH en zat namens ICCO in het bestuur van Kerken in Aktie en BBO. 

Secretaris van het bestuur is de heer H.J. Zome6 tevens directeur van het bureau. 

Bestuur Kinderen in de Knel 
Het bestuur van Kinderen in de Kiel was op 3 1 december 1999 als volgt samengesteld: 
Gereformeerde Kerken in Nederland, mevrouw E. Ruiter. 
Nederlandse Hervormde Kerk, mevrouw G. Onderwaater. 
Overige kerken, de heer J. W Nieuwenhuizen (voorzitter) en 

de heer G. C. de Rijk (penningmeester). 



Secretaris van het bestuur is mevrouw M. Zeelen, tevens hoofd van de projectafdeling 
Kinderen in de Knel. 

Bestuur Kerken in Aktie 
Het bestuur van Kerken in Aktie bestond per 3 1 december 1999 uit: 
mevrouw J. G. Kraaijveld- Wouters (voorzitter). 
Raad voor de Zending Nederlandse Hervormde Kerk (Samen op Weg-Kerken), 

de heer H.L. Fagel (vice-voorzitter). 
Deputaten Zending en Werelddiaconaat Gereformeerde Kerken in Nederland 

(Samen op Weg-Kerken), de heer H. Schelhaas (penningmeester). 
Generale Diakonale Raad Nederlands Hervormde Kerk (Samen op Weg-Kerken), 

de heer F: C. C. baron van Tuyll van Serooskerken. 
Deputaten Zending en Werelddiaconaat Gereformeerde Kerken in Nederland 

(Samen op Weg-Kerken), mevrouw RA. Lammers-Lokerse. 
Stichting Oecumenische Hulp, de heer Z.K. Schat. 
Kleine kerken, de heer K.J, Holzapfel en de heer D. van der Veer: 
ICCO Interkerkelijke organisatie voor ontwikkelingssamenwerking, vacature. 

De secretaris van het bestuur, de heer J. van Doggenaar; is tevens directeur van Kerken in 
Aktie. 

Bestuur BB0 
Het dagelijks bestuur van BB0 bestond per 31 december 1999 uit de volgende personen: 
mevrouw W. Vroegindeweij (voorzitter). 
Solidaridad, de heer N.J.M. Roozen (penningmeester). 
ICCO Interkerkelijke organisatie voor ontwikkelingssamenwerking, vacature. 
Centraal Missie Commissariaat, de heer J. Naron. 
Centrum voor Zending en Werelddiaconaat Gereformeerde Kerken in Nederland. 

(Samen op Weg-Kerken), de heer H. Schravesande. 
Stichting Oecumenische Hulp, de heer D. Scheele. 

Interne organisatie SOH 
De afdelingsstructuur van SOH is gebaseerd op het onderscheid in werksoorten. Er zijn drie 
projectafdelingen: de afdeling 'Rampen en Vluchtelingen'; de afdeling 'Voeding en Voedsel- 
hulp' en de afdeling 'Kinderen in de Knel'. p aar naast is er een afdeling 'Financien en Organisa- 
tie'. Voorlichtings- en wervingsactiviteiten zijn ondergebracht bij Kerken in Aktie. Voor interne 
afstemming zijn met name twee structurele vormen van overleg van belang: het overleg van de 
afdelingshoofden (Centrale Staf) en de projectencommissie (PPC). De eerste bespreekt alle 
zaken van algemeen of gemeenschappelijk belang. In het tweede overleg vindt de coordinatie 
tussen de afdelingen betreffende projecten en projectrelaties plaats. 

Ondernemingsraad 
De ondernemingsraad vertegenwoordigt het personeel in haar relatie met de directie en brengt 
adviezen uit over organisatorische en personele kwesties. De leden van de odernemingsraad 
zijn: Annet Ijff (voorzitter), Paul Steijnen (secretaris A). Anton Singarayar (secretaris B), Jaap 
't Gilde en Marijke Haan. Op de agenda van de ondernemingsraad stonden in 1999 vrijwel 
uitsluitend kwesties die te maken hadden met de voorgenomen fusie. Bijzondere punten waren: 
tijdelijke aanstellingen en het sociaal plan. 



Op 31 december 1999 waren de volgende personen in dienst van SOH: 

Algemeen secretariaat 
Henk Zomer 
Thea Kramer-Slats 
Nancy Niehorster 

Afdeling Rampen en Vluchtelingen 
Jacques Willemse 
Evert van Bodegom 
Dick Bouman 
Jan Hoeksema 
Sjoerd van Schooneveld 
Beu Stolte- van Empelen 
Jose Utrera Sandoval 
Ineke van Winden 
Paul Steijnen 
Joke Wanrooy 
Els Wilschut 
Jacqueline van Schalm 

Afdeling Voedings- en voedselhulp 
Hans Heijs 

Addi van Bergen 
Marijke de Graaf 
Annet IJff 
Arie Jongejan 
Anja Ligterink 
Ad Ooms 

Mieke Weeda 
Anneke van Setten 
Willy Clout-Moorman 
Margo van Berkel 
Thea van Hattem-de Visser 

Afdeling Kinderen in de Knel 
Margreet Zeelen (gedetacheerd) 
Mirjam van Dorssen 
Lucia Fix 
Marijke de Haan 
Doortje 't Hart 

Kerken in Aktie 
Jan van Doggenaar (gedetacheerd) 
Mariette Flipse 
Jaap 't Gilde 
Els Scholte 
Onno Yska 
Ansgar Bosman 

l Marie-Catrien Goddijn 

i JefSry Marlissa 

directeur 
directiesecretaresse 
assistent-secretaresse 

afdelingshoofd, projectmedewerker Europa 
projectmedewerker Grote Merengebied Afrika 
projectmedewerker Europa 
projectmedewerker Azie 
projectmedewerker Centraal Azie 
projectmedewerker Noord en Oost Afrika 
projectmedewerker Latijns Amerika 
projectmedewerker West Afrika 
secretaresse 
secretaresse 
secretaresse 
secretaresse 

afdelingshoofd, projectmedewerker Midden 
Amerika 
projectmedewerker Noord en Oost Afrika 
projectmedewerkster Latijns Amerika 
projectmedewerker West Afrika 
projectmedewerker Zuidelijk Afrika 
projectmedewerker Oost Azie 
projectmedewerker Zuidelijk Afrika en 
Brazilie 
projectmedewerker Zuid Azie 
secretaresse 
boekhoudkundig/administratief medewerker 
administratief medewerker 
adminstratief medewerker 

afdelingshoofd 
projectmedewerker 
secretaresse 
projectmedewerker Latijs Amerika 
projectmedewerker Afrika en Midden Oosten 

afdelingshoofd 
stafmedewerker p.r. en voorlichting 
stafmedewerker p.r. en voorlichting 
stafmedewerker p.r. en voorlichting 
stafmedewerker fondsenwerving 
medewerker fondsenwerving 
stafmedewerker p.r. en voorlichting 
medewerker donateursadministratie 



Heleen Platschorre 
Eugene Litamahuputty 
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Anton Singarayar 
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Erik Laan 
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huismeester 
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projectmedewerker 
office manager 
projectmedewerkster 
medewerker public relations 
projectcoordinator 

Uitgezonden personeel 
In 1999 heeft SOH in samenwerking met Dienst over Grenzen acht mensen uitgezonden: Bob 
Hedley (Ethiopie), Riftat Kassis en Anna Minkiewicz (Kirgizie, Centraal Azie), Arie den Toom 
(Eritrea), Paul Helsloot (Kenia), Taata Ofosu (Liberia), Edwin Provizur (Kosovo) en Kees 
Kempenaar (Albanie). 

Veranderingen in het personeelsbestand in 1999 
Bij afdeling Rampen en Vluchtelingen nam Joke kingrna afscheid als secretaresse. Marian Bos, 
secretaresse, vertrok om haar oorspronkelijke beroep van fysiotherapeut weer op te pakken. 
Jacqueline van Schalm en Joke Wanrooy traden aan als nieuwe secretaresses. Op de afdeling 
Financien en Organisatie verruilde Leni Kuijer (huishoudelijk medewerkster) haar baan voor 
een gelijksoortige functie bij het landelijk dienstencentrum van de Samen op Weg-kerken. 
Receptioniste Lilia Slot vertrok om te gaan werken bij het bedrijf van haar echtgenoot. Dick 
Bouman trad in tijdelijke dienst als projectmedewerker Europa en werd gedetacheerd bij de 
Europa Desk. Bij afdeling Voeding en Voedsel vertrok Margot Loof in verband met het einde 
van haar tijdelijke contract. Ook Frans de Koning nam afscheid als tijdelijke vervanger van 
Anja Ligterink die haar werk weer volledig oppakte na ziekte. Bij afdeling Kerken in Aktie 
vertrok Ellena Anastassiadis als secretaresse. Deze functie werd ingevuld door Annechien 
Cevaal en Nelly Evers. Rolyn Meeuwis, administratief medewerkster bij de donateursadminis- 
tratie vond een andere baan. Haar plaats werd ingenomen door Jeroen de Jong. Eugene Litama- 
huputty trad tijdelijk in dienst als medewerker fondswerving om Heleen Platschorre en Marie- 
Catrien Goddijn te vervangen die na elkaar met zwangerschaps- en bevallingsverlof gingen. 
Lilian Peters, hoofd van afdeling Kinderen in de Knel, vertrok naar Jordanie in verband met 
een andere baan. Haar plaats werd ingenomen door Margreet Zeelen (gedetacheerd door de 
Samen op Weg-kerken). Bibian Hoyinck van Papendrecht vertrok als secretaresse en werd 
opgevolgd door Lucia Fix. 



Colofon: 

Teksten : Henk Zomer, Wereld in Woorden, Jaau 't Gilde, staf SOH. . L 

Samenstelling 
en redactie : Jaap 't Gilde. 
Vormgeving en druk : Van de Ridder bv., Nijkerk. 
Foto omslag : George MolleringlOegandese vrouw bereidt maaltijd voor. 

Utrecht, september 2000. 
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