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Voorwoord 
 
2019 was een bijzonder jaar voor Stichting Initiatives for Peace and Human Rights 
(SIPHR). De stichting bestond dat jaar vijf jaar. Dat was een goed moment om terug te 
kijken op de afgelopen jaren en stil te staan bij hoe het gaat met de stichting. En om 
na te denken over hoe we de komende vijf jaar willen vormgeven.  
 
De afgelopen jaren heeft SIPHR bijgedragen aan verschillende projecten gericht op 
mensenrechteneducatie en rechtshulp in Rwanda. Met name de Rechtswinkel in 
Rwanda en de regionale pleitwedstrijd op het gebied van internationale 
mensenrechten en humanitair recht hadden onze aandacht. Voor dat laatste project 
is het lastig gebleken om in Nederland substantiële financiering aan te trekken. Voor 
het eerste project, de Rechtswinkel in Huye, is SIPHR echter regelmatig succesvol 
gebleken in het aanvragen van financiering. Het project spreekt onze Nederlandse 
sponsoren en ons publiek aan. Het betreft bovendien een doorlopend project 
waarvoor het hele jaar door financiering kan worden gezocht. Daarnaast biedt dit 
project mogelijkheden om afhankelijk van de hoogte van de financiering het project 
beperkt te houden tot de wekelijkse rechtswinkel in Huye of om het project uit te 
bouwen met bijvoorbeeld een mobiele variant waarbij het rechtswinkel team afreist 
naar afgelegen gebieden, een tweede rechtswinkel elders in het land of trainingen 
over mensenrechtelijke thema’s op locatie. Het afgelopen jaar is er daarom voor 
gekozen om de inspanningen van SIPHR de komende jaren te richten op meer 
structurele financiering voor de Rechtswinkel en het organiseren van financiering 
voor (kleinschalige) aan de Rechtswinkel gerelateerde projecten. 
 
Ook dit jaar hebben de bestuursleden van SIPHR zich weer vol ambitie vrijwillig 
ingezet om fondsen te werven en om de projecten tot een succes te maken. Samen 
met iPeace hebben wij ook dit jaar een zinvolle bijdrage kunnen leveren aan 
mensenrechteneducatie en rechtshulp in het Grote Merengebied in Afrika. Ik dank 
alle bestuursleden daarvoor hartelijk! 
 
Paulien de Morree 
voorzitter 
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Doelstelling 
Stichting Initiatives for Peace and Human Rights (SIPHR) is een Nederlandse non-profit 
organisatie die ernaar streeft om door middel van gratis rechtshulp en voorlichting 
mensen te helpen om op te komen voor hun meest basale mensenrechten. 
 
Wereldwijd zijn veel mensen uitgesloten van het rechtssysteem, doordat zij niet over 
de kennis en de financiële middelen beschikken om gebruik te maken van juridische 
dienstverlening. Met name personen in een financieel kwetsbare situatie, zoals 
vrouwen en ouderen, zijn daardoor vaak onvoldoende in staat om schendingen van 
hun rechten te kunnen aankaarten. Hierdoor blijven ongelijkheid en 
onrechtvaardigheid bestaan.  
 
Mensen leren wat hun rechten zijn en hen helpen deze te gelde te maken is een eerste 
stap om hier wat aan te doen. Door voorlichting te geven over relevante juridische 
thema’s, zoals erfrecht, familierecht en eigendomsrecht en gratis rechtshulp te 
verlenen bij juridische conflicten, beoogt SIPHR iedereen toegang te geven tot het 
rechtssysteem. Uiteindelijk hoopt SIPHR hiermee bij te dragen aan een eerlijkere en 
rechtvaardigere samenleving. 
 
 

Het bestuur  
In 2019 was het bestuur van SIPHR samengesteld uit de volgende personen:  
 
Paulien de Morree (voorzitter) 
Annemarieke Beijer (secretaris) 
Karlijn Soppe (penningmeester) 
Jorien Bakker 
Floribert Ngakani 
Elvis Mbembe 
 
 

 
 Het bestuur 
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Partnerorganisatie in Afrika  
SIPHR 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 SIPHR 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). iPeace is een 
lokale NGO met afdelingen in Burundi, de Democratische Republiek Congo en 
Rwanda. iPeace is in 2006 opgericht door lokale juristen, omdat er in het Grote 
Merengebied grote behoefte bleek te zijn aan mensenrechteneducatie en gratis 
rechtshulp en er destijds maar weinig organisaties zich specifiek hiervoor inzetten. 
Sinds haar oprichting heeft iPeace vele succesvolle projecten uitgevoerd die hebben 
bijgedragen het vergroten van het juridische bewustzijn en de toegang tot het lokale 
rechtssysteem. Deze lokale organisatie wordt beheerd door lokale juristen met 
gedegen kennis van de relevante thema’s en binding met de regio.  
 
 

Activiteiten in 2019 
In 2019 is SIPHR betrokken vooral geweest bij de Rechtswinkel van iPeace in Huye, 
Rwanda die grotendeels door iPeace wordt gefinancierd. 
 
De Rechtswinkel in Huye, Rwanda 
Sinds 2001 biedt de Rechtswinkel gratis rechtshulp aan mensen in de regio rond de 
stad Huye in het zuiden van Rwanda. Toegang tot het recht is in Rwanda niet voor 
iedereen vanzelfsprekend. Veel inwoners van rurale, afgelegen gebieden in dit land 
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 financieel kwetsbare groepen, zoals ouderen en alleenstaande moeders, krijgen 
hierdoor vaak niet waar zij recht op hebben.  
 
Deze mensen kunnen bij de Rechtswinkel terecht voor gratis rechtshulp. De 
rechtshulp wordt geboden door een team van onze Rwandese partnerorganisatie 
iPeace, bestaande uit rechtenstudenten van de Nationale Universiteit van Rwanda en 
ervaren juristen. Op een vaste locatie in de stad ontvangen zij eens per week cliënten 
uit de stad Huye en de omliggende regio’s. De studenten worden daarbij begeleid 
door ervaren advocaten. Op die manier biedt de 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. 
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Vragen waar de hulpverleners van de rechtswinkel mee te maken krijgen gaan 
bijvoorbeeld over familierecht, erfrecht of eigendomsrecht. De meerderheid van de 
cliënten van de Rechtswinkel is vrouw. Waar mogelijk proberen de hulpverleners van 
de Rechtswinkel juridische problemen op te lossen zonder gang naar de rechter. Soms 
is het geven van informatie of het schrijven van een juridische brief afdoende. Ook 
bemiddeling of het aankaarten van de kwestie bij de lokale autoriteiten volstaat soms 
om het probleem op te lossen. Blijkt een gang naar de rechter wel vereist, dan 
schakelt de Rechtswinkel een pro-bono advocaat in die de rechtzoekende bijstaat in 
de rechtbank. 
 
SIPHR steunt de Rechtswinkel in Huye sinds 2016. In 2019 is heeft SIPHR van 
verschillende sponsoren financiering gekregen voor dit project. Daarnaast hadden we 
in het jaarverslag over 2018 aangegeven dat we na een eerdere succesvolle poging in 
2019 nogmaals middels crowdfunding geld wilden ophalen voor de Rechtswinkel. Dat 
was wederom een succes. Twee vrienden van SIPHR, Kelly en Rachel, hebben toen zij 
de Nijmeegse Vierdaagse liepen middels crowdfunding een mooi bedrag voor de 
Rechtswinkel opgehaald. Daar is de stichting hen erg dankbaar voor.  
 
Naast de vaste Rechtwinkel die wekelijks in Huye plaatsvindt hebben de juridische 
hulpverleners van iPeace het afgelopen jaar met enige regelmaat juridische trainingen 
gegeven. Daarbij ligt de focus op vrouwen in de zuidelijke rurale gebieden van 
Rwanda, die vaker in een achtergestelde positie verkeren. Het doel van deze 
trainingen is om deze vrouwen op de hoogte te brengen van hun rechten en die van 
hun kinderen in de hoop hun positie in de samenleving te verstevigen. De 
belangrijkste onderwerpen in deze trainingen waren: 1) wijziging van de Familie Wet 
uit 2016, waardoor onder meer de scheidingsprocedure is versimpeld; 2) de rechten 
van vrouwen bij erfvraagstukken; 3) kinderrechten, in het bijzonder het recht op 
educatie en op alimentatie; 4) het recht rondom grondbezit en de overdracht van 
grond; 5) het tegengaan van seksuele intimidatie op de werkplek; 6) seksuele 
gezondheid en de rechten van vrouwen en meisjes in relaties. 
 
 

 

  
Trainingen op locatie gegeven door medewerkers van de Rechtswinkel Rachel en Kelly lopen de  

Nijmeegse Vierdaagse  
voor SIPHR 
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Financiële verantwoording 
 
Inkomsten en Uitgaven 
Hieronder is de begroting weergegeven die voor 2019 was opgesteld. De doelstelling 
voor 2019 was om bij te dragen aan de Rechtswinkel in Huye en de mobiele variant 
van de Rechtswinkel.  
 

Begroting 2019  
Inkomsten   Uitgaven    

Fondsen 5000 organisatie Bankrekening 200  
Crowdfunding 500  Website 200  
Donaties 500  Promotiemateriaal 50  
corporate sponsors 1000  controle jaarrekening 150  
eigen vermogen 359,92 projecten Rechtswinkel Rwanda 4000  

    Mobiele rechtswinkel 2500  

   overig Onvoorzien 75  
Totaal 7359,92   Totaal 7175  
Balans     184,92  

 
De daadwerkelijke inkomsten en uitgaven zijn weergegeven in onderstaand overzicht 
van baten en lasten. Het totaal van baten en lasten over 2019 is in lijn met de 
begrootte inkomsten en uitgaven. De standaardkosten voor de bank (pakketkosten 
en provisie) en website zijn iets lager dan begroot. Daarentegen hadden we iets meer 
inkomsten dan begroot, waardoor ook de uitgaven aan de Rechtswinkel hoger lagen 
dan was begroot.  
 

Overzicht van baten en lasten 2019 
fondsen 7000,00  pakketkosten bank 162,43 
crowdfunding 239,65  provisie bank 5,00 
donaties 325,00  kosten website 101,95 
corporate sponsors 0  Rechtswinkel1 7.240,00 

   overige kosten        24,50 
     

     
   Resultaat       30,77          
     
 7564,65   7564,65 

	
1 In de begroting voor 2019 is uitgegaan van het werven van fondsen voor de Rechtswinkel 
en de Mobiele rechtswinkel apart. Deze twee projecten zijn echter dusdanig nauw met 
elkaar verwerven dat ze lastig van elkaar te scheiden zijn. In de uiteindelijke financiering van 
de projecten is daarom geen onderscheid gemaakt. 
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Wanneer de baten worden afgezet tegen de lasten, valt op dat deze ongeveer gelijk 
zijn aan elkaar. Om het eigen vermogen van de stichting in balans te houden, worden 
kosten voor internationale overboekingen vanaf 2019 meegenomen in de 
financieringsaanvragen. Dat betekent dat wij geen eigen vermogen meer hoeven aan 
te spreken om de overboekingskosten te betalen. Wel hebben we de 24,50 aan 
overige kosten uit eigen vermogen betaald. Dit betreft kosten voor het 
crowdfundingssysteem achter de Nijmeegse Vierdaagse. Voor gebruik van dit 
systeem is een eenmalige betaling gedaan, zodat vervolgens alle donaties 
rechtstreeks en volledig bij ons terecht kwamen. Dit is een andere procedure dan voor 
donaties die we via onze website ontvangen, waarbij een vast bedrag van meestal een 
paar cent per donatie ten goede komt aan het platform dat de donaties beheert. 
 
Balans  
Onderstaande balans geeft de financiële situatie van SIPHR weer op 31-12-2019. 
Omdat SIPHR geen vaste activa of inventaris bezit en er geen kortlopende schulden 
zijn, zijn de liquide middelen in beide boekingsjaren gelijk aan het eigen vermogen. 
 

Balans 31-12-2019 

 31-12-2019 31-12-2018  31-12-2019 31-12-2018 
liquide middelen €390,69 €359,92 eigen vermogen €390,69 €359,92 
vaste activa    kortlopende schulden   
inventaris       
voorraden       
debiteuren       
vooruitbetaalde 
kosten       
       
TOTAAL €390,69 €359,92 TOTAAL €390,69 €359,92 
      

 
Het eigen vermogen van de Stichting is opgebouwd uit het eigen vermogen op 1 
januari 2019 en het resultaat over 2019, zoals weergegeven in onderstaande tabel. Er 
is een positief resultaat van €30,77 behaald, wat inhoudt dat er iets meer is 
binnengekomen dan is uitgegeven. Daarmee is het streven om inkomsten en uitgaven 
in balans te houden behaald.  
 

Eigen vermogen   
eigen vermogen 01-01-2019  359,92 
resultaat 2019  30,77 

   
eigen vermogen 31-12-2019  €390,69 
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Toekomstplannen 
SIPHR verwacht dat de focus die de komende jaren ligt op de Rechtswinkel in Huye 
kansen biedt om dit project meer structureel te ondersteunen en om vaker 
financiering te organiseren voor (kleinschalige) aan de Rechtswinkel gerelateerde 
projecten. Daartoe zullen we nieuwe grotere en kleinere fondsen aanschrijven.  

Utrecht, juni 2020 
© tekst: Stichting Initiatives for Peace and Human Rights  
© foto’s: iPecae Rwanda en SIPHR 
www.siphr.nl 


