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Voorwoord
Dit jaarverslag biedt een overzicht van de activiteiten van Stichting Initiatives for
Peace and Human Rights in 2016. Het afgelopen jaar heeft Stichting Initiatives for
Peace weer diverse mensenrechtenprojecten in het Grote Merengebied kunnen
ondersteunen. Het is gelukt om financiering te vinden om de Rechtswinkel in
Huye, Rwanda, voort te zetten. Daarnaast was Stichting Intitiatives for Peace and
Human Rights aanwezig bij de vierde succesvolle editie van de pleitwedstrijd op
het terrein van internationaal humanitair recht en mensenrechten voor
rechtenstudenten die in december 2016 plaatsvond in Kigali, Rwanda.
Ook in Nederland heeft Stichting Initiatives for Peace and Human Rights niet
stilgezeten. We hebben verschillende evenementen bezocht en ons netwerk weten
uit te breiden. Deze inzet is van groot belang als basis om de komende jaren verder
te kunnen groeien. Graag wil ik mijn medebestuursleden, die zich eveneens
vrijwillig inspannen voor de Stichting, danken voor hun inzet en betrokkenheid.
Samen weten we Stichting Initiatives for Peace and Human Rights telkens weer een
stapje verder te brengen.
Paulien de Morree
voorzitter
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Doelstelling
Stichting Initiatives for Peace and Human Rights (SIPHR) is een Nederlandse nonprofit organisatie die er naar streeft door middel van educatie en voorlichting de
kennis van mensenrechten en goed bestuur in het Grote Merengebied in Afrika te
vergroten.
Met name kwetsbare groepen, zoals vrouwen, kinderen en jongeren, weten vaak
onvoldoende wat hun rechten zijn en hoe ze deze kunnen afdwingen. Hierdoor
blijven ongelijkheid en onrechtvaardigheid bestaan. Mensen wijzen op hun rechten
en hen helpen deze ten gelde te maken is een eerste stap om hier wat aan te doen.
Tegelijkertijd is het belangrijk dat ook lokale autoriteiten zich bewust zijn van de
rechten van burgers, zodat zij kunnen meewerken aan respect voor deze rechten.
Door lokale gemeenschappen te helpen om hun kennis en vaardigheden op het
gebied van mensenrechten te verbeteren hopen wij uiteindelijk bij te dragen aan
een eerlijke en vreedzame samenleving.

Het bestuur
In 2016 was het bestuur van Stichting Initiatives for Peace and Human Rights
samengesteld uit de volgende personen:
Voorzitter:
Paulien de Morree
Secretaris:
Mariana Gomes Neto
Penningmeester:
Elin Hilwig
Overige leden:
Bas ter Luun - fondsenwerving
Daan Stelder – fondsenwerving (tot 1 mei 2016)
Jorien Bakker
Floribert Ngakani
Elvis Mbembe
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Partnerorganisatie in Afrika
Stichting Iniatives for Peace and Human Rights vindt het belangrijk om aan te
sluiten bij lokale initiatieven, omdat lokale mensenrechtenorganisaties als geen
ander weten welke kennis nodig is en hoe de beoogde doelgroepen het beste
kunnen worden bereikt. Ook in de uitvoering van de door de stichting ondersteunde
projecten wordt nadrukkelijk samengewerkt met de lokale bevolking in het Grote
Merengebied. Daarom werken wij samen met een lokale partnerorganisatie,
Initiatives for Peace and Human Rights (iPeace) met afdelingen in Burundi, de
Democratische Republiek Congo en Rwanda. Deze organisatie is in 2006 opgericht
door lokale mensenrechtenverdedigers, omdat er in het Grote Merengebied grote
behoefte bleek te zijn aan mensenrechteneducatie en maar weinig organisaties zich
specifiek hiervoor inzetten. Sinds haar oprichting heeft iPeace vele succesvolle
projecten uitgevoerd die hebben bijgedragen aan het vergroten van de kennis en het
bewustzijn van mensenrechten. Deze lokale organisatie wordt beheerd door lokale
verdedigers van mensenrechten met gedegen kennis van de relevante thema’s en
binding met de regio.

Activiteiten in 2016
In 2016 is Stichting Initiatives for Peace and Human Rights intensief betrokken
geweest bij twee projecten in het Grote Merengebied: de Rechtswinkel van iPeace
in Huye, Rwanda; en de Regionale pleitwedstrijd op het gebied van internationaal
humanitair recht en mensenrechten in het Grote Merengebied.
De Rechtswinkel in Huye, Rwanda
In 2016 heeft Stichting Initiatives for Peace and Human Rights financiering
ontvangen voor de Rechtswinkel in Huye, een stad in het zuiden van Rwanda van
Haëlla Stichting en Stichting Voeten in de Aarde. Beide fondsen hebben een
bijdrage gedaan van €2500,-. Met de financiering van deze twee fondsen, €5000,in totaal, hebben we de Rechtswinkel een jaar lang kunnen ondersteunen.
Sinds 2001 biedt de Rechtswinkel van onze partnerorganisatie iPeace in Rwanda
gratis juridische bijstand aan mensen in de regio rond de stad Huye. Toegang tot
het recht is in Rwanda niet voor iedereen vanzelfsprekend. Veel inwoners van
rurale, afgelegen gebieden in Rwanda hebben nauwelijks mogelijkheden om
schendingen van hun rechten aan te kaarten. Vaak beschikken ze niet over de
noodzakelijke kennis van het recht en hebben ze onvoldoende financiële middelen
om de hulp van een advocaat in te schakelen. Met name kwetsbare groepen, zoals
ouderen en alleenstaande moeders, krijgen hierdoor vaak niet waar zij recht op
hebben. Om deze mensen te helpen biedt de Rechtswinkel inwoners van het zuiden
van Rwanda gratis juridisch advies en rechtsbijstand. Op die manier biedt de
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Rechtswinkel behoeftige en kwetsbare leden van de Rwandese samenleving
toegang tot het recht en beoogt zo bij te dragen aan een eerlijke en rechtvaardige
samenleving.

Banner met informative over de
Rechtwinkel bij het stadhuis in Huye.

De rechtshulp wordt geboden door
rechtenstudenten van de University of
Rwanda. Op een vaste locatie in de stad
ontvangen zij wekelijks cliënten uit de stad
Huye en de omliggende regio’s. Zij worden
daarbij begeleid door ervaren advocaten. In
veel gevallen blijkt juridisch advies of
mediation voldoende om hun juridische
problemen op te lossen. Indien een zaak
echter een gang naar de rechter vereist, dan
wordt een pro bono advocaat toegewezen
en wordt de juridische procedure vanuit de
Rechtswinkel begeleid.

Sinds zijn oprichting in 2001 heeft de Rechtswinkel talloze cliënten geholpen hun
rechtspositie te versterken en hun rechten te verwezenlijken. Tussen april 2016 en
april 2017, bijvoorbeeld, heeft de Rechtswinkel in totaal 191 rechtsvragen
behandeld. 80% van de cliënten bestond uit vrouwen. Vragen over land- en
erfrechten vormden de grootste categorie (51%), wat het belang van landeigendom
voor inwoners van dit rurale gebied benadrukt. Voor wat betreft de hulp die door
iPeace is geboden, 57% van de cliënten was geholpen met het opstellen van
schriftelijke juridische stukken die hen helpen om hun zaak voor een rechtbank te
verdedigen. In 11% van de gevallen was meer juridische ondersteuning nodig en
zijn de cliënten bijgestaan door een advocaat die hen pro bono bijstond in de
rechtbank.

Paulin Muhozi, country director
Rwanda, in overleg met een cliënte.

Van de 191 zaken die in deze 12
maanden door iPeace zijn behandeld is
82,8% succesvol afgesloten. 17,2% van
de zaken is nog steeds in behandeling, in
sommige gevallen omdat de cliënt niet is
teruggekomen om het dossier aan te
vullen, in andere gevallen omdat de
samenwerking met lokale autoriteiten
buiten de controle van iPeace om voor
vertraging zorgt. iPeace blijft deze zaken
echter op de voet volgen en probeert tot
een spoedige afsluiting te komen.
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De Studentenpleitwedstrijd in het Grote Merengebied
Van 12 tot 17 december 2016 vond de vierde editie plaats van de regionale
pleitwedstrijd op het gebied van internationaal humanitair recht en mensenrechten
in Kigali, Rwanda (Concours Regional de Plaidoiries des Grands Lacs en Droit
international humanitaire et Droits humains). De pleitwedstrijd bestaat uit een
competitie voor rechtenstudenten uit Rwanda, de Democratische Republiek Congo
(DRC) en Burundi die zich in tweetallen buigen over een fictieve casus gebaseerd
op recente schendingen van het internationaal humanitair recht en mensenrechten
in de regio.
Het doel van de pleitwedstrijd is drieledig. In de eerste plaats beoogt de
pleitwedstrijd de kennis van mensenrechten en internationaal humanitair recht in
het Grote Merengebied te vergroten. De deelnemende studenten en docenten
hebben zes maanden intensief onderzoek gedaan naar het recht dat van toepassing
is op de mensenrechtenschending in de betreffende casus. Tijdens de pleitwedstrijd
hebben de studenten en de docenten bovendien deelgenomen aan diverse
interactieve workshops en paneldiscussies op het terrein van mensenrechten en
internationaal humanitair recht, in het bijzonder het juridische kader ter bestrijding
van seksueel geweld tijdens gewapende conflicten, en de relatie tussen het
Internationaal Strafhof en Afrika.
In de tweede plaats biedt de pleitwedstrijd de deelnemende studenten en
docenten de mogelijkheid om te oefenen met de juridische praktijk. Studenten en
docenten oefenen met het schrijven van pleitnotities en het bepleiten van hun zaak
voor een rechtbank.
In de derde plaats streeft de pleitwedstrijd naar het samenbrengen van
studenten, docenten en experts uit Rwanda, de DRC en Burundi. Het Grote
Merengebied in Afrika wordt gekenmerkt door voortdurende (interstatelijke)
conflicten. Ondanks deze spanningen brachten studenten, docenten en experts uit
verschillende landen in deze regio een week lang vreedzaam met elkaar door en
hebben zij elkaar beter leren kennen. Op die manier beoogt de pleitwedstrijd bij te
dragen aan de integratie en het vreedzaam contact tussen mensen uit de
verschillende landen in het Grote Merengebied.

De winnaars ontvangen hun prijs uit
handen van mevrouw Fatoumata Diarra.

Aan deze vierde editie deden 15
regionale universiteiten mee. In totaal
waren er 61 deelnemers: 30 studenten,
15 docenten en 16 regionale en
internationale
experts
(advocaten,
beleidsexperts, wetenschappers, en
rechters). Onder deze experts was ook
mevrouw Fatoumata Diarra Dembélé,
voormalig vicepresident van het
Internationaal Strafhof (ICC) en
voormalig rechter in het Joegoslaviëtribunaal (ICTY).
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De finale, voorgezeten door mevrouw Diarra, vond plaats in het Rwandese
Supreme Court. Het thema van dit jaar was “de strijd tegen seksueel geweld tijdens
gewapende conflicten: balans en perspectieven”. Namens Stichting Initiatives for
Peace and Human Rights heeft haar voorzitter, Paulien de Morree, als expert en
jurylid deelgenomen aan deze pleitwedstrijd. Haar reis en verblijf zijn betaald uit
het budget van de pleitwedstrijd.
Voor de organisatie van deze
vierde editie van de Pleitwedstrijd
werkte iPeace wederom nauw
samen met het Comité pour le
Concours Grands Lacs (CCGL).
Deze editie werd mede mogelijk
gemaakt door het Zwitserse
federale
ministerie
van
buitenlandse zaken (DDC-Geneva
en DDC Kigali Regional Office),
het Internationaal Comité van het
De sponsoren van de vierde editie van de
Rode Kruis, (ICRC), de stad
Pleitwedstrijd.
Geneve, de Universiteit Utrecht,
de Société Québécoise de Droit International (SQDI), de Pro Victimis Foundation
(Zwitserland) en de Kigali Independent University (ULK). Tot slot heeft ook de
Rwandese regering aan het project bijgedragen door de grote rechtszaal van het
Supreme court beschikbaar te stellen voor de finale.

Zichtbaarheid
Begin 2016 is onze website, www.siphr.nl, online gegaan. Op de website is
algemene informatie te vinden over Stichting Initiatives for Peace and Human
Rights, de samenwerking met onze partnerorganisatie iPeace in het Grote
Merengebied, en de projecten die wij ondersteunen. Ook zijn we sinds die tijd
bereikbaar op eigen emailadressen, met als algemeen aanspreekpunt info@siphr.nl.
In 2016 heeft Stichting Initiatives for Peace and Human Rights gewerkt aan haar
zichtbaarheid op sociale media. Als stichting hechten wij er belang aan onze
donoren en andere geïnteresseerden op de hoogte te houden van onze projecten.
Bovendien is de verwachting dat een betere zichtbaarheid zal helpen bij het werven
van financiering voor onze projecten. Met name op Facebook hebben we gewerkt
aan onze zichtbaarheid. In 2016 hebben we 30 berichten op onze Facebookpagina
geplaatst, Met name over de werkzaamheden en bestuursleden van Stichting
Initiaitives for Peace and Human Rights en onze partnerorganisatie iPeace in het
Grote Merengebied. Eind 2016 hadden ongeveer 240 Facebookgebruikers
aangegeven de pagina leuk te vinden.
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In november 2016 heeft drukkerij Xerox ons
van visitekaartjes voorzien. De visitekaartjes
zijn door Xerox gratis verstrekt in ruil voor een
bedankje en een vermelding (tag) van Xerox
op onze Facebookpagina. Dit bericht is op 26
november 2016 geplaatst. Het bericht werd 8
keer leuk gevonden en is gezien door 248
personen. Eén persoon heeft het bericht
gedeeld. Daarnaast heeft één persoon
gereageerd op het bericht.

Visitekaartjes SIPHR.

Financiële verantwoording
Inkomsten en Uitgaven
In januari 2016 is een begroting opgesteld voor datzelfde jaar, welke hieronder is
weergegeven.
Begroting voor 2016
Inkomsten
Fondsen
Donaties
Corporate sponsors

Euro
10.000,00
2.500,00
5.000,00

Uitgaven
Organisatie

Activiteiten
Projecten
Overig
Totaal
Balans4

17.500,00

Bankrekening
Website
Promotiemateriaal
Fondsenwerving
Controle jaarrekening
Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering
Mobile Legal Aid Clinic

Euro
10,00
100,00
50,00
50,00
150,00
300,00
50,00
16.500,00
50,00
17.260,00
+ 240,00
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De daadwerkelijke inkomsten en uitgaven zijn weergegeven in onderstaand
overzicht van baten en lasten.
OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN 2016
Baten
Fondsen
Donaties
Corporate sponsors
Resultaat

Euro
5500.00
485.00
0.00
4950.18

Totaal inkomsten

Lasten
Kosten bank1
Kosten website2
IPHR-IPDH3

Euro
211.17
166.01
10558.00

10935.18 Totaal uitgaven

10935.18

Wanneer de begroting en het overzicht van baten en lasten tegen elkaar worden
afgezet, valt op dat de daadwerkelijke inkomsten ook in 2016 achterblijven bij de
begrootte inkomsten. Ondanks dat de begroting voor 2016 was bijgesteld naar
aanleiding van het jaarverslag 2015, is deze nog steeds te ambitieus gebleken. De
Stichting werkt met beperkte middelen waardoor het op dit moment nog lastig is te
focussen op twee typen sponsoren. In 2017 zal de stichting opnieuw proberen ook
corporate sponsoren te werven. Tevens zal de begroting voor 2017 worden
bijgesteld naar aanleiding van dit verslag.
Balans
Onderstaande balans geeft de financiële situatie van SIPHR op 31-12-2016.
BALANS 31 DECEMBER 2016
Liquide middelen
Vaste activa
Inventaris
Voorraden
Debiteuren

31-12-2016
€ 538.76

31-12-2015
€ 5630.00 Eigen vermogen
Kortlopende schulden
Crediteuren
Kapitaal

31-12-2016 31-12-2015
€ 538.76 € 5.488.94
€ 141.06

Vooruitbetaalde kosten
TOTAAL

€ 538.76

€ 5630.00 TOTAAL

€ 538.76

€ 5.630.00

1 In 2015 waren er geen kosten verbonden aan de zakelijke rekening van ING. Vanaf 2016 zijn de kosten voor de

zakelijke rekening €9,50 per maand. Overige kosten zijn voor internationale overschrijvingen.
2 Kosten voor de website bestaan voornamelijk uit kosten voor de server (€90,- excl. BTW) en beschikbaarheid

van emailadressen voor het bestuur (€39,70,- excl. BTW). Daarnaast zijn er eenmalig kosten gemaakt voor de
domeinnaam van de website (€7,50 excl. BTW).
3 Deze kosten van de stichting bedragen donaties aan partnerorganisatie IPHR-IPDH voor de financiering van de

Rechtswinkel in de zuidelijke provincie Huye in Rwanda en de Pleitwedstrijd in het Grote Merengebied, dit jaar
gehouden in de Rwandese hoofdstad Kigali.
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In bovenstaande balans zijn zowel boekingsjaar 2015 als boekingsjaar 2016
opgenomen. Gezien het feit dat de kortlopende schulden uit 2015 (uitgaven ten
behoeve van de Stichting die door bestuursleden uit eigen zak zijn voorgeschoten)
terugbetaald zijn aan de bestuursleden, zijn in 2016 de liquide middelen gelijk aan
het eigen vermogen.
Het eigen vermogen van de Stichting is opgebouwd uit het eigen vermogen op 1
januari 2016 en het resultaat over 2016 zoals weergegeven in onderstaande tabel.
EIGEN VERMOGEN
Eigen vermogen 01-01-2016
Resultaat 2016
Eigen vermogen 31-12-2016

€5488.94
€-4950.18
€538.76

Toekomstplannen
Tot slot zullen we kort ingaan op onze plannen voor 2017. Gedurende dit boekjaar
wil Stichting Initiatives for Peace and Human Rights onderzoeken of en hoe door
middel van crowdfunding financiering kan worden gevonden voor de projecten die
wij wensen te ondersteunen in het Grote Merengebied in Afrika.
Daarnaast hoopt Stichting Initiatives for Peace and Human Rights meer
financiering aan te trekken om een aantal gewenste verbeteringen te kunnen
aanbrengen in het rechtswinkelproject. In overleg met onze lokale
partnerorganisatie iPeace zouden wij de rechtswinkel graag op de volgende punten
verder willen professionaliseren.
Ten eerste wil de Rechtswinkel graag een kantoorruimte huren waar de
cliënten kunnen worden ontvangen. In 2016 mocht de Rechtswinkel gratis
gebruikmaken van de centrale hal van het stadhuis van Huye. Dit is echter een
openbare ruimte waar constant mensen in- en uitlopen. In een eigen kantoor
kunnen we onze cliënten meer privacy bieden, onze neutraliteit beter zichtbaar
maken en onze cliënten meer rust bieden om hun verhaal te doen.
Ten tweede wil de Rechtswinkel de studenten die vrijwillig voor de
Rechtswinkel werken graag een kleine onkostenvergoeding bieden. Omdat de
studenten nu geen vergoeding ontvangen (behalve een reiskostenvergoeding),
verlaten goede studenten de Rechtswinkel zodra hen elders een betaalde functie
wordt aangeboden. Hoewel de Rechtswinkel wil blijven uitgaan van de vrijwillige
inzet van de studenten, hopen we met een kleine vergoeding vrijwilligers langer
aan ons te kunnen binden. Dit zal de kwaliteit en continuïteit van de
dienstverlening ten goede komen. Helaas was de financiering in 2016 niet
toereikend was om te verbeteringen te realiseren. In 2017 zal hier echter opnieuw
op worden ingezet.
Daarnaast hoopt SIPHR in de toekomst eveneens een mobiele variant van de
Rechtswinkel te kunnen financieren. Sommige cliënten van de rechtswinkel zijn
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dagen onderweg om Huye te bereiken. Vooral voor ouderen en (alleenstaande)
vrouwen is dit een moeilijke en soms zelfs gevaarlijke reis. Stichting Initiatives for
Peace and Human Rights zou deze mensen graag dicht bij huis willen helpen, zodat
zij niet helemaal naar Huye hoeven af te reizen om advies in te winnen. We willen
de rechtswinkel daarom graag uitbreiden met een mobiele variant. Met een rijdende
rechtswinkel kunnen de juristen van Initiatives for Peace and Human Rights
afreizen naar afgelegen gebieden in Rwanda en mensen ter plekke gratis juridische
advies geven. In 2012 is een succesvolle pilot gedaan met een rijdende
rechtswinkel. Wegens gebrek aan financiën is dit project echter niet doorgezet. Een
van de speerpunten van Stichting Initiatives for Peace and Human Rights is daarom
om de komende jaren te zoeken naar financiering voor een rijdende rechtswinkel.
Tot slot zal Stichting Initiatives for Peace and Human Rights ook in 2017 nauw
betrokken zijn bij de vijfde editie van de pleitwedstrijd op het gebied van
internationaal humanitair recht en mensenrechten voor studenten in het Grote
Merengebied in Afrika en trachten ook hiervoor financiering te vinden.

Alle deelnemers aan de vierde editie van de Pleitwedstrijd op het gebied van
internationaal humanitair recht en mensenrechten in Kigali (Rwanda), december 2016
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Utrecht, juni 2017
© tekst en foto’s: Stichting Initiatives for Peace and Human Rights
www.siphr.nl
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