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Voorwoord
Het jaar 2018 was voor Stichting Initiatives for Peace and Human Rights
(SIPHR) een succesvol jaar. Net als in de voorgaande jaren heeft SIPHR zich
met name ingezet voor twee langlopende projecten in Rwanda: de
Rechtswinkel in Huye en de Pleitwedstrijd op het gebied van mensenrechten
en internationaal humanitair recht. Daarnaast heeft de organisatie geïnvesteerd
in de contacten met andere lokale en Nederlandse organisaties die werk
verrichten op het grensvlak met SIPHR. Hoewel dit tot op heden nog geen
nieuwe inkomsten of concrete projecten heeft opgeleverd, vindt SIPHR het
belangrijk om goede contacten te onderhouden met andere non-profit
organisaties en de mogelijkheden om samen te werken te onderzoeken.
De bestuursleden van SIPHR hebben zich ook dit jaar weer vol ambitie
vrijwillig ingezet om fondsen te werven en om de projecten tot een succes te
maken. In het najaar van 2018 hebben we na het vertrek van de secretaris
gelukkig een uitermate bekwame nieuwe secretaris weten aan te trekken. Uit
deze versterking van het bestuur zijn verschillende nieuwe initiatieven
voortgekomen, met name op het gebied van samenwerking met andere
organisaties. 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
SIPHR is een Nederlandse non-profit organisatie die er naar streeft door
middel van educatie en voorlichting de kennis van mensenrechten in het Grote
Merengebied in Afrika te vergroten.
Met name kwetsbare groepen, zoals vrouwen, ouderen, 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 2018 was het bestuur van SIPHR samengesteld uit de volgende personen:
Voorzitter:
Paulien de Morree
Secretaris:
Annemarieke Beijer (per 1 oktober 2018)
Veerle Knippels (tot 1 oktober 2018)
Penningmeester:
Karlijn Soppe
Overige leden:
Jorien Bakker
Floribert Ngakani
Elvis Mbembe

Het bestuur, © SIPHR 2018
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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) 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 van en het bewustzijn over 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 2018
In 2018 is SIPHR 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 die jaarlijks mede door iPeace wordt georganiseerd.
De Rechtswinkel in Huye, Rwanda
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. 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. 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.

5

SIPHR steunt de Rechtswinkel in Huye
sinds 2016. In 2018 heeft SIPHR voor dit
project geld ontvangen van de Universiteit
Utrecht. In het jaarverslag van 2017 hebben
bij beschreven hoe twee vrienden van
SIPHR, Herman Kasper en Thomas, door
middel van crowdfunding geld hebben
Prijswinnaars, © SIPHR 2018
opgehaald voor de Rechtswinkel. Voor hun
inzet voor dit project hebben Herman Kasper Gilissen en Paulien de Morree
(voorzitter van SIPHR) de Maatschappelijke Impact Prijs voor medewerkers
van de faculteit Recht, Economie, Bestuur en organisatie van de Universiteit
Utrecht gekregen. Dit betekende 1000,- euro extra voor de voortzetting van het
project.
Daarnaast is in 2018 door iPeace geïnvesteerd in een mobiele variant van de
Rechtswinkel. In 2012 heeft iPeace een pilot gedaan waaruit bleek dat het voor
veel (potentiele) cliënten van de Rechtswinkel lastig is om naar Huye te komen
om aldaar bij de Rechtswinkel gratis juridisch advies te vragen. Met name voor
kwetsbare groepen, zoals alleenstaande moeders en ouderen, is het van groot
belang dat zij dicht bij huis de juridische hulp krijgen die zij nodig hebben.
Met de steun van onder andere SIPHR is het in 2018 gelukt om daadwerkelijk
een mobiele variant van de Rechtswinkel in gang te zetten, waarbij een team
van juridische deskundigen van de Rechtswinkel regelmatig afreist naar
afgelegen dorpen in het zuiden van Rwanda om daar een training te verzorgen
of om gratis advies te geven aan lokale gemeenschappen. We hopen dat deze
mobiele Rechtswinkel in 2019 kan worden voortgezet.

Trainingen op locatie gegeven door medewerkers van de Rechtswinkel, © iPeace 2018
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De Studentenpleitwedstrijd
Van 9 tot 15 december 2018 vond de zesde editie plaats van de regionale
pleitwedstrijd op het gebied van internationaal humanitair recht en
mensenrechten in Kigali, Rwanda. De pleitwedstrijd bestaat uit een competitie
voor rechtenstudenten uit Rwanda, de Democratische Republiek Congo
(DRC), Burundi, Uganda, Kenia en Tanzania 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 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 en de verhouding tussen internationaal humanitair recht en
mensenrechten.
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 de regio en uit Europa. Het Grote
Merengebied in Afrika wordt gekenmerkt door voortdurende gewapende
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 bijdrage van
experts uit Europa zorgt daarnaast voor internationalisering en verbreding van
de aanwezige kennis en (professionele) contacten.
Sinds een paar jaar is de Pleitwedstrijd tweetalig en doen er zowel Engelstalige
als Franstalige teams mee. Tijdens de workshops, de paneldiscussies en de
lezingen en tijdens de Franstalige en de Engelstalige finales werden alle
presentaties vertaald waardoor deze voor deelnemers uit alle landen te volgen
waren. Het thema van deze zesde editie was de positie van kindsoldaten tijdens
gewapende conflicten in het Grote Merengebied.
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De finale van de zesde editie van de Pleitwedstrijd vond op 13 december plaats
in de plenaire zaal van het Rwandese Hooggerechtshof. Namens SIPHR heeft
Annemarieke Beijer als expert en jurylid deelgenomen aan deze pleitwedstrijd.
Haar reis en verblijf zijn betaald uit het budget van de pleitwedstrijd.

De finale van de zesde editie van de Pleitwedstrijd in Kigali, © iPeace 2018

Financiële verantwoording
Inkomsten en Uitgaven
De begroting die voor 2018 was opgesteld is hieronder weergegeven. De
financiële doelstelling voor 2018 was het bijdragen aan de financiering van 3
projecten. Twee van deze projecten, de Pleitwedstrijd in het Grote
Merengebied en de Rechtswinkel in Huye, worden al jaren door SIPHR
ondersteund. Het derde project moest op het moment van het vaststellen van de
begroting nog worden bevestigd door iPeace.
Begroting 2018
Inkomsten
fondsen
crowdfunding
donaties
corporate sponsors
eigen vermogen

Euro
5000,00
1500,00
1000,00
1000,00
129,55

Totaal
Balans

8629,55

Uitgaven
organisatie Bankrekening
Website
Promotiemateriaal
controle jaarrekening
activiteiten SIPHR netwerkborrel
projecten mobiele rechtswinkel
pleitwedstrijd Grote Meren
project 3
overig
Onvoorzien
Totaal

Euro
225,00
200,00
50,00
150,00
100,00
2500,00
2500,00
2500,00
75,00
8300,00
329,55
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De daadwerkelijke inkomsten en uitgaven zijn weergegeven in onderstaand
overzicht van baten en lasten.
Overzicht van baten en lasten 2018
donaties
fondsen
corporate sponsors

550,00
1.056,00
0

resultaat

-230,37

1375,63

pakketkosten bank
provisie bank
kosten website
iPeace
overige kosten

119,37
56,00
200,26
1.000,00
0

1375,63

Wanneer de baten en lasten worden afgezet tegen de begroting valt op dat, in
tegenstelling tot vorig boekjaar, de inkomsten voor boekjaar 2018 lager
uitvielen dan de begrootte inkomsten. Het was voorzien dat de inkomsten in
2018 lager zouden zijn dan het jaar daarvoor, omdat in 2017 een eenmalige
gulle gift van een anonieme donateur (gegevens bij het bestuur bekend) een
flinke bijdrage leverde aan de inkomsten van SIPHR. Daarom was de
begroting voor 2018 gebaseerd op de resultaten van 2016. Ook deze begroting
bleek echter te ambitieus voor 2018. Hoewel er op maatschappelijk vlak veel is
bereikt in 2018, was dit jaar financieel wat minder succesvol. Er waren
ongeveer evenveel inkomsten uit donaties als vorig jaar, maar op het gebied
van fondsenwerving en crowdfunding was 2018 een minder succesvol jaar. Het
bedrag onder fondsen is afkomstig van de Maatschappelijke Impact Prijs van
de faculteit Recht, Economie en Bestuur van de Universiteit Utrecht. Tot slot
blijft het lastig corporate sponsoren te werven. De al opgestelde begroting voor
2019 is in lijn met die van 2018 en zal, ondanks het tegenvallende financiële
jaar, niet worden bijgesteld.
Kijkend naar de lasten in 2018 ten opzichte van de begrootte uitgaven ziet men
dat de kosten voor de website gelijk zijn aan de begroting. De kosten voor de
bank waren in de begroting als algemene post opgenomen, maar binnen deze
post vallen zowel de pakketkosten als de transferkosten (provisie bank bij
internationale overboeking). Daarnaast hebben we opnieuw iemand gevonden
die de controle van de jaarrekening kosteloos heeft uitgevoerd. Daardoor is
€150 uitgespaard. De netwerkborrel is uitgesteld en er waren geen onvoorziene
kosten. Tot slot is iPeace niet gestart met het project dat als “project 3” op de
begroting staat. Dit betekent dat er minder uitgaven waren dan begroot was.
Daarnaast is het niet gelukt om voldoende inkomsten te genereren om de
begrootte uitgaven aan de Rechtswinkel en de Pleitwedstrijd te kunnen
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besteden. Aan de Pleitwedstrijd is bijgedragen in de vorm van een
onbezoldigde jurybijdrage door Annemarieke Beijer, secretaris van SIPHR. De
inkomsten uit fondsen zijn besteed aan de Rechtswinkel in Huye. In de praktijk
betekent dit dat van de €1056, €1000 bij de Rechtswinkel terecht is gekomen
en €56 is besteed aan provisiekosten voor de bank.
Balans
Onderstaande balans geeft de financiële situatie van SIPHR op 31-12-2018
weer.

Balans 31-12-2018
31-12-2018 31-12-2017
31-12-2018 31-12-2017
liquide middelen €359,92
€129,55
eigen vermogen
€359,92
€129,55
vaste activa
kortlopende schulden
inventaris
voorraden
debiteuren
vooruitbetaalde
kosten
TOTAAL

€359,92

129,55

TOTAAL

€359,92

€129,55

In bovenstaande balans is zowel boekingsjaar 2017 als boekingsjaar 2018
opgenomen. 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.
Eigen vermogen
eigen vermogen 01-01-2018
resultaat 2018

129,55
230,37

eigen vermogen 31-12-2018

359,92

Het eigen vermogen van SIPHR is opgebouwd uit het eigen vermogen op 1
januari 2018 en het resultaat over 2018, zoals weergegeven in onderstaande
tabel. Er is een positief resultaat van €230,37 behaald, wat inhoudt dat er meer
is binnengekomen dan is uitgegeven. Het doel voor 2018 was om het eigen
vermogen weer te laten groeien. Dit is onder andere gelukt door dit jaar geen
bijdrage te doen aan iPeace vanuit het eigen vermogen. Daarnaast hebben we
de provisiekosten voor de bank ontvangen bovenop de Maatschappelijke
Impact Prijs van de faculteit Recht, Economie en Bestuur van de Universiteit
Utrecht, waardoor de overschrijving niet uit het vermogen van SIPHR betaalde
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hoefde te worden. Het doel voor 2019 is om bij de aanvraag van fondsen
standaard deze kosten te expliciteren, zodat duidelijk is dat niet het volledige
bedrag ten gunste komt van iPeace. Hiermee hoopt SIPHR haar eigen
vermogen in balans te houden.

Toekomstplannen
SIPHR is erg blij dat het gelukt is om dit jaar een mobiele variant van de
Rechtswinkel op poten te zetten. Deze mobiele Rechtswinkel bezoekt mensen
die in afgelegen gebieden wonen om hen dicht bij huis te informeren over hun
rechten en om hen juridisch advies te geven. Met deze mobiele variant weet de
Rechtswinkel nog meer mensen te bereiken en met name kwetsbare groepen
die moeilijk naar Huye kunnen afreizen kunnen op deze manier worden
geholpen. Wij hopen samen met iPeace structurele financiering te realiseren
om de mobiele rechtswinkel duurzaam te kunnen voortzetten.
Verder heeft SIPHR dit jaar contacten gelegd met verschillende nationale en
lokale organisaties die zich net als SIPHR inzetten voor
mensenrechteneducatie in het Grote Merengebied. Het komende jaar hopen wij
dit contact te versterken en om waar mogelijk samen te werken.
Tot slot wil SIPHR komend jaar weer een crowdfundingsproject opzetten. In
2018 is het helaas niet gelukt om door middel van cromdfunding geld binnen te
halen, maar op basis van de goede ervaringen met crowdfunding in 2017
willen we het in 2019 nogmaals proberen. We hopen dat onze volgens ons dan
wederom willen steunen!
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Utrecht, mei 2019
© tekst: Stichting Initiatives for Peace and Human Rights
© foto’s: iPecae Rwanda en SIPHR
www.siphr.nl
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