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Bussum, 7 december 2016

Jaarverslag 2016
Op de Dag van de Aarde 22 april 2016 vond de officiële oprichting van de stichting Peace
SOS plaats bij de notaris. Aanleiding hiervan was de trieste foto in de Volkskrant van een
Syrische vader met zijn zoontje die beiden gewond waren door bombardementen. De foto
was gemaakt in 2013 na luchtaanvallen in het noord westen van Syrië.
Helaas is de situatie in Syrië nog steeds erg schrijnend. Tot op de dag van vandaag zijn
Syrische burgers slachtoffer van bombardementen op ziekenhuizen. In 2016 schreef Peace
SOS dan ook een opinieartikel over de noodzaak van samenwerking tussen het westen en
Rusland als het gaat om het vinden van een diplomatieke oplossing voor de oorlog in Syrië.
Daarnaast vroegen we in de landelijke media – samen met onze medeauteurs - aandacht
voor:
- Het wereldwijd verbannen van kernwapens
- Onze stelling dat de Nederlandse regering geen zaken moet doen met landen die
mensenrechten schenden of met bedrijven die illegale wapens verkopen
Ook zet Peace SOS zich samen met Burundian Women for Peace and Development in om
verdere escalatie van de oorlog in Burundi te voorkomen. Hierover schreven we een
opinieartikel in het NRC. Daarnaast kijken we in hoeverre we daadwerkelijk invloed
kunnen uitoefenen door Burundian Women for Peace and Development te steunen in haar
roep om vrede. Deze vredesorganisatie heeft reeds een vredescentrum in Burundi
opgericht. Peace SOS versterkt graag de stem van zachte krachten in een land.
Daarom zijn we in 2016 op zoek gegaan naar mensen met gelijkgestemde idealen in andere
landen. De contacten die wij opgedaan hebben met mensen in Mali en Oeganda stemmen
ons erg hoopvol. Zij kunnen op inspirerende wijze bijdragen aan het vredesideaal in hun
land. Verder hebben we in 2016 onze website, met behulp van Graphic in Leusden,
geprofessionaliseerd.
Last but not least, maakte Peace SOS in 2016 kennis met de mensenrechtenverdediger
Supriya Vani. Haar inspirerende boek ‘Battling Injustice: the stories of sixteen women
Peace laureates’ verschijnt in 2017.
Kortom, de kleine zaadjes die we samen in 2016 gepland hebben, ontkiemen.
Een groet uit het hart,

May-May Meijer
Voorzitter Peace SOS
3

Bestuur en adviseurs van Peace SOS
May-May Meijer, voorzitter van Peace SOS. Ze is gepromoveerd in de
communicatiewetenschap en was werkzaam bij de werkgroep Filantropie van de Vrije
Universiteit in Amsterdam
Elio Lazo Lopez, secretaris van Peace SOS. Elio Lazo Lopez werkt bij Price Waterhouse
Coopers. Daarvoor werkte hij als journalist voor OneWorld.
Michaël Brevet, bestuurslid Internationale Betrekkingen bij Peace SOS. Hij studeerde
Internationale Betrekkingen aan de Rijksuniversiteit Groningen
Lorraine Diaoen, is penningmeester van Peace SOS en register accountant
Martijn Müller is webmaster bij Peace SOS
Kumar Jamdagni is vertaler Engels bij Peace SOS
Zie de website van Peace SOS voor een uitgebreidere omschrijving van het bestuur en de
adviseurs van Peace SOS.

Landen
Burundi
Al geruime tijd vraagt Stephanie Mbanzendore, voorzitter van Burundian Women for
Peace and Development aandacht voor een grootschalige escalatie van de oorlog in
Burundi. Burundi is een van de armste landen ter wereld en er wonen ongeveer 11 miljoen
mensen. Inmiddels zijn er ongeveer 900 mensen gedood en 300.000 mensen op de vlucht.
Peace SOS schreef samen met Burundian Women for Peace and Development het artikel
“Voorkom een Oorlog in Burundi’’, dat gepubliceerd is in het NRC Handelsblad. Peace
SOS sprak in de zomer van 2016 met de president en mededelegatieleden van CNARED
in Brussel. CNARED vertegenwoordigt 22 politieke oppositiepartijen en goede doelen
(civil society organisations). Peace SOS heeft een blog geschreven over dit gesprek en bij
Tweede Kamerleden aangedrongen op de noodzaak voor een diplomatieke oplossing voor
de beginnende oorlog in Burundi.
De spanningen in Burundi zijn het onder andere het gevolg van het feit dat de president
van Burundi, Pierre Nkurunziza nu voor de derde termijn regeert. Dit is in strijd met het
Arusha vredes-akkoord waarin staat dat een president maar twee termijnen mag dienen.1
Nkurunziza stelt dat zijn eerste termijn niet meetelt, omdat hij daarvoor niet rechtstreeks
door het volk werd gekozen, maar werd aangewezen door het parlement.

Het Arusha-vredesakkoord maakte een einde aan de langdurige bloedige burgeroorlog die zich van
1993 tot 2006 afspeelde in Midden-Afrika. Het akkoord werd na lange onderhandelingen tussen de
regeringspartijen van Kenia, Oeganda, Tanzania en Burundi in 2000 ondertekend en baande de weg
voor het einde van de oorlog tussen het toen door de Tutsi’s gedomineerde leger en de Huturebellen. Het heeft tien jaar lang de basis gevormd voor een vreedzame en democratische
samenleving (zie ook Demkes, 18 september 2015).
1
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De presidentsverkiezingen werden door de oppositie geboycot. De Afrikaanse Unie trok in
de aanloop naar de stembusgang haar waarnemers terug. De verkiezingscommissie van de
AU geloofde er niet in dat de verkiezingen nog transparant en geloofwaardig konden
verlopen (NRC 24 juli 2015). De vrees bestaat dat de spanningen tussen verschillende
etnische groeperingen – de Hutu’s en de Tutsi’s – weer oplaait of dat er al genocide
plaatsvindt. Hierbij wordt opgemerkt dat er niet altijd een strikte scheiding is tussen de
etnische groeperingen. Sommige Burundezen hebben een moeder die Hutu is en een vader
die Tutsi is of andersom.
Zie voor meer informatie de website van Peace SOS of neem contact op via
info@peacesos.nl

Mali
In het noorden van Mali strijden de nomadische Toeareg-separatisten voor een
onafhankelijke regio Azawad, terwijl islamitische groeperingen door het hele land de
sharia willen invoeren. Milities bestrijden elkaar en er is geen gezaghebbende overheid in
het noorden van Mali (Hovener, 19 januari 2016 in Trouw).
Peace SOS heeft dit jaar contact gelegd met een jonge vredesorganisatie in Mali. Zij wil
activiteiten organiseren op het gebied van verzoening en vluchtelingen aan levensmiddelen
helpen. De Nederlandse ambassadeur in Bamako heeft aangegeven dat het fijn is als Peace
SOS de vredesorganisatie eerst verder op weg kan helpen en dat hij in een later stadium
graag op bezoek gaat.
De vredesorganisatie in Mali vraagt specifiek aandacht voor de situatie van de
vluchtelingen in Tenenkou en Intilite. Dit zal ook onder de aandacht van de Nederlandse
ambassadeur in Mali worden gebracht.
Sinds de gewapende aanval van 20 november 2015 op het hotel Radisson in Bamako heeft
de Malinese regering de noodtoestand uitgroepen. Door een reeks van recente
veiligheidsincidenten heeft de overheid op 21 juli 2016 de noodtoestand verlengd. De
Verenigde Naties (VN) proberen de veiligheid en stabiliteit in Mali te herstellen. Dit
gebeurt met de Multidimensional Integrated Stabilisation Mission in Mali (Minusma).
Nederland levert sinds april 2014 een belangrijke bijdrage aan deze VN-missie (website
Ministerie van Defensie).

Oeganda
Peace SOS is in contact gekomen met iemand die zich met hart en ziel inzet voor een
verbetering van de mensenrechten in zijn land van herkomst, Oeganda. In Oeganda is
homoseksualiteit verboden. Peace SOS heeft hem uitgenodigd een blog te schrijven.
Ook heeft Peace SOS contact met The Umbrella of Hope Foundation en wordt bekeken
welke project zij samen kunnen opzetten.
Oeganda is een republiek met koninkrijken. Deze schijnbare contradictie leidde in het
laatste weekend van november dit jaar tot zware gevechten tussen de garde van het
koninkrijk Rwenzururu en het Oegandese leger van president Yoweri Museveni.
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Er vielen meer dan vijftig doden, onder wie 46 lijfwachten van koning Omusinga Mumbere
(Lindijer, 28 november 2016, NRC).
In het noorden van Oeganda was de rebellengroepering het Verzetsleger van de
Heer (LRA) actief. Deze groep onder leiding van Joseph Kony wilde een staat stichten op
basis van de Tien geboden uit de Bijbel. Om zijn leger aan te vullen ontvoert hij kinderen
die vervolgens als kindsoldaat of seksslavin gebruikt worden. De rebellengroep was
ongeveer 18 jaar actief en heeft naar schatting 25.000 kinderen ontvoerd. De Ugandese
regering verklaart dat de LRA verslagen is (o.a. The Guardian, 2 augustus 2016).

Syrië
De in en in trieste foto van de gewonde vader met zijn gewonde zoontje op schoot in 2013
was een van de drijfveren achter de oprichting van Peace SOS. Helaas is in 2016 het
humanitaire drama in Syrië nog steeds gaande.
Peace SOS pleitte in 2016 in Het Parool voor samenwerking tussen het westen en Rusland
als het gaat om het vinden van een diplomatieke oplossing voor de oorlog in Syrië. Helaas
is het daar tot heden niet van gekomen. Belangrijke reden hiervoor is dat het westen een
groot deel van de oppositie ziet als vrijheidsstrijders, als strijders voor democratie. De
regering van Assad, de Russische Federatie en Iran zien de opstandelingen echter als
terroristen. Uit rapporten van de Verenigde Naties blijkt dat alle strijdende partijen in Syrië
oorlogsmisdaden begaan. Ee bombardementen door de Syrische luchtmacht met
vatenbommen op ziekenhuizen zorgen voor veel burgerslachtoffers.
In september 2016 doet de 7-jarige Bana Alabed, een meisje uit Oost-Aleppo samen met
haar moeder via Twitter verslag van de situatie in de stad. Op 27 november geeft ze aan
dat ook haar huis gebombardeerd is. Ze is dakloos en was bang te zullen sterven.

Opinieartikelen geschreven in 2016
Peace SOS schreef samen met medeauteurs in 2016 vier opinieartikelen. Hiermee willen
wij landelijke en internationale politici van informatie voorzien en de zachte krachten van
een land versterken.
‘Nederland moet nu alle kernwapens verbieden’ in Trouw, donderdag 28 april 2016
‘Voorkom een oorlog in Burundi’ in NRC Handelsblad, dinsdag 17 mei 2016
‘Nederland moet geen wapens verkopen aan mensenrechtenschenders’ in Trouw, dinsdag
21 juni 2016
‘Westen en Rusland moeten samenwerken’ in Het Parool, maandag 29 augustus 2016

Blog Supriya Vani
Mensenrechtenverdediger Supriya Vani schreef het inspirerende boek ‘Battling Injustice:
The Stories of Sixteen Women Peace Laureates’. Daarvoor interviewde ze de tien nog
levende Nobelprijswinnaressen voor de vrede.
Voor Peace SOS schreef ze een preview in verband met haar boek over Nobelprijswinnares
Tarwakkol Karman. Zij stond op tegen de repressieve regering in Jemen.
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Nieuwe website Peace SOS
May-May Meijer schreef het grootste deel van de content voor de website. Kumar
Jamdagni zorgde voor de Engelse vertaling van de website teksten.
Graphic Leusden bouwde de website.
Language Matters corrigeerde de Engelse versie van de website.
Martijn Muller is bezig met de template van de nieuwsbrief.
Partners en contacten
Burundian Women for Peace and Development
Civil Society Dialogue Network, European Peacebuilding Liaison Office
European Centre for Strategic Philanthropy
Franciscaanse Beweging in Den Bosch
Gemeente Den Haag: oriënterende fase
Graphic Leusden: bouw van de nieuwe website
Just Peace Festival The Hague
Nederlandse Vereniging voor de Verenigde Naties
Seats2 Meet Amersfoort
Solited
Zero Kap, FEMI
Vredemissie zonder Wapens
Vredespaleis: partner in verband met de boeklancering van Supriya Vani

Sponsoring in natura en fondsenwerving
Projecten
Burundi
Voor projecten wordt gezocht naar projectgewijze financiering. Voor het congres in Kenia
met het oog op het leveren van een bijdrage aan vrede in Burundi zijn VN fondsen
bestudeerd. De aanvraagprocedure is echter niet helemaal duidelijk en contacten hierover
met de VN zijn voor verbetering vatbaar. KLM vindt ons initiatief erg sympathiek maar
krijgt veel sponsorverzoeken en richt zich liever op andere doelen. Er kunnen wellicht nog
meer bedrijven benaderd worden. Heineken zorgt voor veel werkgelegenheid in Burundi.
Mali
Op dit moment wordt aan een projectvoorstel gewerkt.
Oeganda
Op dit moment wordt een projectvoorstel nader uitgewerkt.
Evenement ‘Vredesymposium 2016’
Vanwege onvoldoende financiering en andere prioriteiten heeft Peace SOS in 2016 niet
deelgenomen aan het Just Peace Festival 2016 in Den Haag. Vredesmissies zonder Wapens
hield het symposium dit jaar in Wageningen.
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Subsidie vanuit het ministerie van Buitenlandse Zaken
Binnen de bredere kabinetsaanpak van het migratievraagstuk zet Nederland in op het
aanpakken van de grondoorzaken van gewapend conflict, instabiliteit en irreguliere
migratie. Hiervoor is het Addressing Root Causes Fund (ARC) van € 125 miljoen voor de
periode 2016-2021 opengesteld voor subsidieaanvragen van ngo’s. De deadline voor het
indienen van voorstellen voor het Addressing Root Causes (ARC) Fonds is inmiddels
echter verstreken. Daarbij was een van de vereisten een track-record van 500.000 euro per
jaar. Dat maakt het moeilijk voor jonge NGO’s om over de drempel heen te komen.
Daarnaast zal gekeken worden of ambassades in de projectlanden (gedeeltelijke)
financiering ter beschikking kunnen stellen.

Postcode Loterij
Peace SOS heeft in het Vredespaleis kennis gemaakt met de accountmanager van de
Postcode Loterij. Er werd aangegeven dat er eerst een drempel is van 1 miljoen euro eigen
fondsenwerving, liefst afkomstig van verschillende donoren. Wel gaat de Postcode Loterij
op termijn graag het gesprek met Peace SOS aan.
Particuliere fondsenwerving
Graphic heeft een doneermodule aan de website toegevoegd. Deze dient echter nog
geoptimaliseerd te worden. Ook aan de FB website dient een doneermodule te worden
toegevoegd.
Interne organisatie van Peace SOS
Reclamebureau Graphic uit Leusden heeft voor het ontwerp en de bouw van de website
van Peace SOS gezorgd. Daarnaast heeft Haëlla Foundation een bijdrage geleverd aan de
website. Wat betreft fondsenwerving vindt er eind 2016 een gesprek plaats met iemand die
hierover mee wil denken.
Inkomstenbeleid
Peace SOS denkt aan nieuwe en aanvullende vormen van financiering. We denken aan de
contacten met duurzame energieproducent Solited en een aardappelproducent. Hierover
zijn oriënterende gesprekken gaande.

Financiële verantwoording 2016
Peace SOS is op 22 april 2016 officieel opgericht als stichting. De kosten van de website
van Peace SOS werden grotendeels gedragen door Graphic uit Leusden. Een klein deel was
afkomstig van Haëlla Stichting en uit een particuliere donatie.
Peace SOS huurde in 2015 geen kantoorruimte. Er is gewerkt vanuit Seats 2 Meet locaties,
met name vanuit Seats 2 Meet Amersfoort. Het concept van Seats 2 Meet (delen vanuit
overvloed, serendipiteit, zakelijke inslag) past mooi bij Peace SOS. Als blijk van
waardering heeft Peace SOS, bij de oprichting van Peace SOS, Seats 2 Meet bij haar
partners vermeld. Daarnaast wordt er vanuit huis gewerkt. De inkomsten van de voorzitter
van Peace SOS, die 0,8 FTE onbezoldigd werkt, kwamen onder andere uit inkomsten van
een werkhervattingsuitkering (WGA-uitkering, dit in overleg met het UWV).
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Balans per 31 december 2016 en toelichting

BALANS PER 31 DECEMBER 2016
ACTIVA

Materiele Vaste Activa
Liquide middelen
Totaal

22-04-2016 t/m 31-12-2016
EUR
1049

PASSIVA

22-04-2016 t/m 31-12-2016
EUR

Eigen Vermogen

1267

Totaal

1267

218
1267

Materiele Vaste Activa
Website
1.049
Onder de materiele vaste activa is opgenomen de kosten voor het ontwikkelen van
de website van Stichting Peace SOS. Deze activa wordt evenredig afgeschreven in
vijf jaar.
Liquide middelen
Triodos Bank:
218
Liquide middelen worden opgenomen tegen nominale waarde
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Staat van baten en lasten 2016 en toelichting

STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2016
BATEN

Subsidies

22-04-2016 t/m 31-12-2016
EUR
500

Giften

1397

Totaal

1897

LASTEN

Organisatie

22-04-2016 t/m 31-12-2016
EUR
1299

Afschrijvingen

161

Activiteiten

219

Totaal

1679

RESULTAAT

218

Resultaatbestemming
Mutatie algemene reserve

218
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Subsidies
Haela Stichting
500
Het bedrag is gedoneerd voor de oprichting van de Stichting
Giften
M.M.Meijer
Overig
Totaal
Organisatie
Website
IT abonnement
Overig
Activiteiten
Vertalingen
Afschrijvingen
Website

1.303
94
1.397
1.049
193
57
1.299
219
161

Bezoldiging Bestuur
De bestuurders hebben over 2016 geen bezoldiging ontvangen.
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