
 

ONS BEREIK IN 2018 

57.000 post views 

96.500 tweet views  

9.200 post views 

16.000 page views 

Ons werk kreeg aandacht in 

NRC en op NPO Radio 1. En 

natuurlijk door deelname 

aan de Damloop, die ook 

extra donaties opleverde. 

 

. 

 Hoogtepunten 2018 van 

ons werk in Nederland 

SPEAKER TOURS 

In 2018 hielden we 9 spea-

ker tours met 10 mensen-

rechtenverdedigers uit 

onze projectlanden. Publici-

taire hoogtepunten waren 

het interview met de Co-

lombiaanse advocaat Daniel 

Prado voor NPO Radio 1 

(Bureau Buitenland) en de 

minidocu met grassroots 

activist Francis Sakwa uit 

Kenia. 

Met de meeste gasten orga-

niseerden we ook een lezing 

of Human Rights Café, met 

totaal 289 bezoekers. 

TRAINING EN KEN-
NISUITWISSSELING 

In september bracht PBI 13 

mensenrechtenverdedi-

gers samen in Brussel voor 

kennisuitwisseling en trai-

ning. Vanuit Nederland hiel-

den we hier ook een work-

shop, met nadruk op digitale 

veiligheid en self care.   

En in december namen 20 

mensen deel aan onze trai-

ningsdag over de methode 

en het veldwerk van PBI. 

 

SHELTER CITY 

In 2018 ontvingen we 3 

mensenrechtenverdedigers 

die 3 maanden op adem 

kwamen in Utrecht en ver-

sterking zochten om hun 

werk thuis voort te kunnen 

zetten. Dat waren Vilma uit 

Colombia, Adam (pseud.) uit 

Irak en Diana uit Mexico.  

 
Shelter City bood me de 

hulpmiddelen waarmee ik 

mijn veiligheid kon verbe-

teren. 

DIANA 

Zet zich in voor de opspo-

ring van vermisten in Mexico 

                                         

 

 

 
 

CRISTINA AUER-

BACH BENAVIDES  

Zet zich in voor 

slachtoffers van 

mijnongelukken in 

Coahuila, Mexico 

 

https://www.peacebrigades.nl/nieuws/diana-geeft-interview-aan-nrc-plannen-nieuwe-president-mexico/
https://www.peacebrigades.nl/nieuws/speakers-tour-colombia-moeizaam-zoektocht-naar-waarheid-en-gerechtigheid/
https://www.peacebrigades.nl/nieuws/bedankt-renners-en-sponsoren-dam-tot-damloop-2018/
https://www.peacebrigades.nl/
https://www.linkedin.com/company/1464755/
https://www.facebook.com/PBINederland/
https://twitter.com/PBINederland
https://www.vpro.nl/programmas/bureau-buitenland/speel~RBX_VPRO_11557621~bureau-buitenland~.html?fbclid=IwAR20IkQbJvcUFWr_ftjuBEde-LNET83bseHpc6YqRYh-0ZXjyoaLlhp4w8o
https://youtu.be/bs1I6yiGHc0
https://www.peacebrigades.nl/nieuws/international-meeting-human-right-defenders-brussels/
https://www.peacebrigades.nl/nieuws/international-meeting-human-right-defenders-brussels/
https://www.peacebrigades.nl/nieuws/verslag-pbi-trainingsdag-8-december-2018/
https://www.peacebrigades.nl/nieuws/verslag-pbi-trainingsdag-8-december-2018/
https://sheltercity.nl/mrv/vilma/
https://sheltercity.nl/mrv/aws/
https://sheltercity.nl/mrv/diana-2/


 

Ons team in 2018 
 
 
Ons werk in 2018 is mogelijk ge-

maakt door de inzet voor PBI van 43 

vrijwilligers.  

 

Bestuur per ultimo 2018: 
Rosien Herweijer  Voorzitter 

Maaike Platenburg  Secretaris 

Dirk Spannenburg  Penningmeester 

Emma Jansen  Lid 

Monica Kiezebrink  Lid 

Sander Otten  Lid 

Kenneth van Toll  Lid  

Bob van der Winden  Lid 

Jense Wiersma  Lid 

 

 

Ik begon in maart 2018 als veldvrijwilliger in Honduras 

na een intensieve selectieprocedure. Ik wist dat het 

een intens jaar zou zijn. Daar stond tegenover dat ik 

ook wist dat het ook een ontzettend leerzaam en bij-

zonder jaar zou worden.  

 

Bij aankomst in Honduras organiseerde het team een 

training van twee weken voor nieuwe vrijwilligers. Uit-

eindelijk is het de fysieke begeleiding en het contact 

met lokale mensenrechtenverdedigers waar ik de 

meeste energie van krijg. In het afgelopen jaar waren er 

in het bijzonder twee momenten die veel impact op mij 

hebben gehad. De begeleiding van de nieuwe organisa-

tie ASODEBICOQ en het observeren van de zaak over 

de moord van Berta Cáceres, die zich verzette tegen de 

bouw van de Agua Zarca-dam . 

ANNA, onze veldvrijwilliger in Honduras

 
Terugblik op 2018 
Voor PBI Nederland was 2018 een jaar waarin we met een 

beperkt budget bleven doen waar we goed in zijn, maar 

ook stappen hebben gezet naar een duurzame toekomst.  

Waar we goed in zijn, is met een team van enthousiaste 

(veld)vrijwilligers en een kleine staf aandacht vragen voor 

de onverminderd lastige situatie van mensenrechtenver-

dedigers. De tijdelijke opvang en versterking van mensen-

rechtenverdedigers in Utrecht via het project Shelter City 

(na een pilot sinds eind 2016 steeds verlengd) is daarbij 

steeds meer een vast onderdeel aan het worden van ons 

werk. Die vaste plek hadden we al langer voor onze pu-

blieksbijeenkomsten (Human Rights Cafés en filmverto-

ningen) met mensenrechtenverdedigers uit het veld, die 

we als onderdeel van speaker tours door West-Europa or-

ganiseren. Bij al deze activiteiten merken we dat onze 

achterban het in groeiende mate waardeert dat we niet 

alleen het verhaal (laten) vertellen, maar ook laten zien en 

ervaren. Daarvoor maken we met onze gasten als het 

even kan ook korte documentaires, zodat we hun verhaal 

ook kunnen blijven delen als ze hun moeilijke werk weer 

voortzetten in hun thuisland. Wat dan weer voor een be-

langrijk deel mogelijk is gemaakt door projectfinanciering 

vanuit het Mensenrechtenfonds van het Ministerie van 

Buitenlandse Zaken.  

Al die activiteiten doen we als PBI Nederland niet alleen, 

landengroepen van PBI rondom ons. En met onze part-

ners en donateurs in Nederland. Die samenwerkingen wil-

len we de komende jaren dan ook gaan verdiepen en zo 

onze krachten bundelen. Op die manier bereiken we een 

groter publiek en denken we effectiever onze missie te 

kunnen uitvoeren: making space for peace. 



 

De cijfers van PBI Nederland 
 
 

 

Wie ondersteunt ons?  Hoe besteden we deze bijdrages? 
 

PBI Nederland ont-

vangt vooral financie-

ring voor kortdurende 

projecten en activitei-

ten (in 2018: 70% van 

de inkomsten). Project 

Shelter City Utrecht (in 

samenwerking met de 

Gemeente Utrecht) is 

daarvan het grootste 

en werd sinds 2016 

jaarlijks verlengd. 

Vanaf 2018 hebben we 

erop ingezet ook onze 

financiële basis structu-

reler te versterken, door 

onze donateursbasis te 

verbreden. Dat heeft in 

2018 geleid tot een groei 

van de particuliere do-

naties met 20%.

Tegelijk zagen we de 

afgelopen jaren dat do-

naties vanuit kerkelijke 

bijdrages gestaag terug-

lopen; zo ook in 2018.  

 

 
Inkomsten in 2018: 

105.739 

Net als vorige jaren 

gaven we in 2018 van 

elke euro 98 cent* aan 

onze kerntaken: het 

zichtbaar maken van, 

pleiten voor en on-

dersteunen van de 

mensenrechtenver-

dedigers in het veld.  

 

* of 92 cent excl. di-
recte kantoorkosten. 

Ook fondsenwerving 

valt onder onze kernta-

ken, maar dan wel zon-

der dat we hiervoor 

extra geld uitgeven. Dat 

doen we door dit zoveel 

mogelijk te combineren 

met onze publiekseve-

nementen en via lopen-

de contacten.

Onder de streep sloten we 

2018 af met een beschei-

den verlies, wat opgevan-

gen wordt vanuit de conti-

nuïteitsreserve.   
 

 
 
 
Uitgaven in 2018: 

107.860 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

  

Projectfondsen 

 

46% 

Overige fondsen 

(geoormerkt) 

 

24% 

Particulieren 

 

17% 

Overige fondsen 

(niet geoormerkt) 

 

13% 

Uitvoeringskos-

ten projecten 

3 

45% 

Overige 

(kern)activiteiten 

50.231 

47% 

Kantoorkosten 

.418 

6% 

Bestuur & beheer 

2.708 

2% 



 

Sponsors, partners en dona-
teurs PBI Nederland in 2018 

Naast ca. 200 particuliere dona-

teurs zijn onze activiteiten mede 

mogelijke gemaakt door: 

Casco Utrecht 

CEDLA/NALACS 

EU-EIDHR 

Gemeente Utrecht 

Haella Stichting 

Hartstra Stichting 

Huisman Vredesfonds 

Jong Blad 

Justice & Peace 

KNR - Projecten in Nederland 

Mensenrechtencoalitie Utrecht 

Min. van Buitenlandse Zaken 

Mitros 

Quakers Nederland  

Remonstranten Leiden 

Remonstranten Utrecht 

SIM (Universiteit Utrecht) 

UAF 

W.M. de Hoop Stichting 

enkele anonieme fondsen. 

PBI Nederland 

Oudegracht 36, Utrecht 

www.peacebrigades.nl 

info@peacebrigades.nl  

IBAN: NL46 TRIO 0390 5010 34 

PBI Nederland is een ANBI-stichting. 

 

  

 
 

 
Ik geef in kleine groepen cur-
sus over het gedachtegoed 
van C.G. Jung. De inkomsten 
ervan zijn voor PBI Neder-
land. Dit is mijn manier om 
PBI te helpen. Waarom? PBI 
maakt in de werkelijkheid van 
onveilige delen van de wereld 
ruimte voor dialoog, vreed-
zaam, zonder te polariseren. 
Jungiaanser kan ik het haast 
niet bedenken. 

MARIJKE KOOLS 

Steunt Peace Brigades 
International 

 

 

 
 

 
 

In mijn geval is de begelei-
ding van PBI een betere 
veiligheidgarantie dan wat 
de Colombiaanse overheid 
aanbiedt. 
 

DANIEL PRADO 

Colombiaans mensen-

rechtenadvocaat en 

ontving in 2018 de Hen-

ry Brooke Award for 

Human Right Defenders 

Achteraf gezien merk ik dat ik 

veel burn-out klachten had. 

Dankzij mijn verblijf in Neder-

land in het kader van het Shel-

ter City project voel ik me weer 

sterk en energiek. Ik kan echt 

het verschil voelen tussen het 

begin van mijn verblijf hier en 

nu.  

VILMA GOMEZ 

Defence for Children Interna-
tional  

Colombia 
 
 
 
 
 
 

Association of Family Members of the Detained / Disappeared  


