
 

 

	

Youth for Human Rights Nederland 
Schiermonnikoog 56, 1506 ZP Zaandam 

         T 06-27556551   E youthforhumanrightsnl@gmail.com 
         KVK 01111881   Bank NL83RABO0118932977 

www.youthforhumanrights.nl 
 

Jaarverslag 2019 – onze activiteiten 
 

 
24 – 25 januari Women Empowerment / Human Rights Workshops Enugu, Nigeria 

 
Januari stond in het teken van het regelen van workshops tijdens het 
Women Empowerment Project van Chevelyns Care Foundation in 
Enugu, Nigeria, voor 300 weduwen en hun kinderen. In de maanden 
oktober/november van 2018 zijn er via YfHR NL tweedehands goederen 
verzameld in de vorm van kleding, brillen, sierraden, naaigerei e.d. 
Met donaties van YfHR NL is er door Chevelyns Care Foundation een 
tweedehands bestelbus aangeschaft waarmee de goederen naar Nigeria 
werden verscheept. De goederen werden gebruikt tijdens 2-daagse 
workshops op 24 en 25 januari, waarin de vrouwen vaardigheden 
kregen aangeleerd om zeep te maken, kleding en sieraden. Middels een 
micro-krediet kregen 50 vrouwen de mogelijkheid om een eigen 
bedrijfje te starten om in hun eigen levensonderhoud te kunnen 
voorzien. Naast donaties voor dit project regelde YfHR NL dat er een 
Human Rights workshop gehouden werd door zusterorganisatie YfHR 
Nigeria. Deze workshop werd heel positief ontvangen door de weduwen 
en hun kinderen. Mensenrechten zijn in Nigeria niet vanzelfsprekend, 
en veel vrouwen gaven aan zich na de workshops zekerder te voelen en 
gesterkt door meer te weten over de mensenrechten. 
 

15 februari Docentendag Maatschappijleer 
 
3 vrijwilligers waren aanwezig op de landelijke docentendag voor 
leraren Maatschappijleer, waar zij in een stand informatie verschaften 
over de lesmaterialen van Youth for Human Rights.  
 

17 februari Briefing en update Evelyn Azih over Nigeria Project 
 
Evelyn Azih, founder van Chevelyns Care Foundation hield een 
lunchlezing voor donateurs voor het Women Empowerment Project in 
Enugu. Aan de hand van een powerpoint-presentatie vertelde zij over 
de totstandkoming van het project, de samenwerking met Youth for 
Human Rights NL en de resultaten. Donateurs werden bedankt en 
kregen een bedankbrief aangeboden. 
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8 maart Mensenrechten Lezing  
 
Lezing voor 23 studenten van de Minor Levensbeschouwing & 
Maatschappij. 
 

21 maart Internationale dag tegen Racisme & Discriminatie 
 
Event over discriminatie, georganiseerd door Youth for Human Rights 
NL, met een forum van 4 mensen met verschillende culturele 
achtergronden, die elk over hun eigen ervaringen vertelden met 
discriminatie in Nederland. Afgesloten met dialoogtafels, die geleid 
werden door de sprekers. Deelnemers kregen YfHR lesmaterialen en 
boekjes mee na afloop. 
 

2 april Faith & Freedom Summit 
 
2 vrijwilligers van YfHR NL waren aanwezig op de Faith & Freedom 
Summit in Brussel. 
 

9 - 12 april Voorzitster YfHR naar Nigeria 
 
Vanwege haar bijzondere verrichtingen met het Women Empowerment 
Project in Enugu ontving Evelyn Azih een uitnodiging van Father Ede 
van het katholieke Pelgrimage Center in Elele, Nigeria, om van 9 tot 12 
april aan de halfjaarlijkse pelgrimage en eucharistieviering deel te 
nemen. Bestuurslid Gerbrig Deinum ging met Evelyn Azih mee als 
introducee. Tijdens deze korte reis werden o.a. een kinderziekenhuis 
en kraamkliniek bezocht die door het Pelgrimage Center waren 
opgericht. Father Ede ontving een doos met YfHR lesmaterialen. 
 

12 mei Lunchlezing Evelyn Azih over bezoek aan Elele 
 
Evelyn Azih gaf tijdens een lunchlezing een foto- en reisverslag over 
het vierdaagse bezoek aan Nigeria.  
 

25 mei Spring-event in Lunteren 
 
YfHR was uitgenodigd om een stand te bemannen op het jaarlijkse 
Spring-event van de Pagan federation en boekjes over mensenrechten 
uit te delen aan bezoekers.  
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22 juni Workshop over Ghandi en geweldloos verzet 
 
Workshop georganiseerd door YfHR NL in samenwerking met de uit 
India afkomstige prof. Suman Aggarwal, over het leven van Ghandi en 
geweldloos verzet. Dit gekoppeld aan de mensenrechten en de 
lesmaterialen van YfHR (voor alle deelnemers een pakket). 
 

11 augustus Humanitarian Day event 
 
Uitreiking van de Humanitarian Award aan Willyam Iwuchukwu voor 
zijn inspanningen voor de mensenrechten in zijn geboortestad in 
Nigeria. Willyam Iwuchukwu werd voorgedragen door Evelyn Azih, die 
de award in 2018 had gewonnen. 
 

1 september Lezing Mensenrechten op Nigerian Independence Day 
 
Lezing gehouden op een bijeenkomst van de NNA-NL, tijdens de viering 
van de Nigerian Independence Day. 
 

22 september Vredesweek – Walk of Peace 
 
Meegelopen tijdens de Walk of Peace in het Vondelpark, ter 
gelegenheid van de Vredesweek. 
 

25 oktober Jaarvergadering YfHR 
 
Gehouden in Zaandam door het bestuur: Gerbrig Deinum (voorzitster), 
Els Alserda (secretaris), Liesbeth van Tongeren (penningmeester) 
 

9 november Inzameling tweedehands goederen Nigeria project 2020 
 
Start inzameling goederen voor het Nigeria project in 2020. Deze keer 
geen kleding, maar vooral tweedehands keukengerei, laptops en 
kantoorspullen, ivm de opening van het Educational Center in Enugu, in 
januari. Het project in Enugu gaat een volgende fase in: Evelyn Azih 
stelt haar voormalig woonhuis met 6 kamers ter beschikking om een 
Educational Center te realiseren. Haar staf in Enugu krijgt het beheer 
over het centrum. Het is de bedoeling om de weduwen daar 
vaardigheden aan te leren (als naaien, zeep maken, catering, engels, 
omgaan met computer) om ze economisch zelfstandig te maken. 
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FINANCIEEL JAARVERSLAG 2019 
 
 

Resultatenrekening      
      Inkomsten  Uitgaven 
 
Ontvangen donaties   €   3.162,- 
Rente opbrengst spaarrekening   -           0     
Internetkosten       -       112,- 
Bankkosten        -       191,- 
Project Nigeria       -    1.450,- 
Andere Projecten       -       972,- 
Reiskosten        -        144,- 
Kantoorartikelen       -          75,- 
Over         -       218,- 
      €   3.162,-  €    3.162,- 
      ========  ========= 
Balans 
      Debet   Credit 
Kapitaal        €  738,- 
Kas is opgeheven       
Rabobank     -      238,- 
Spaarrekening    -      500,- 
Totaal                                        €      738,-  €  738,- 
      ========  ======== 
 
Toelichting op de balans: 
 
In 2019 zijn de donaties gegaan naar een project in Nigeria tbv alleenstaande moeders. 
  


