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JAARVERSLAG Activiteiten Stichting Youth for Human Rights Nederland 2021  

 

Algemeen: In 2021 heeft er een bestuurswisseling plaatsgevonden in de zin van een nieuwe 
penningmeester. Verder is in de tweede helft van 2021 een nieuwe enthousiaste vrijwilliger 
aangetrokken die zich actief voor de Stichting gaat inzetten.  

Er zijn door het hele jaar heen regelmatig aanvragen voor lespakketten en/of voor een online 
programma over de mensenrechten. 

Vanwege de pandemie konden we minder evenementen organiseren dan andere jaren, maar 
tijdens een periode van versoepelingen was er toch wat meer mogelijk. 

 

Activiteiten 

- In het kader van de World Humanitarian Day op 19 augustus worden er altijd mensen geëerd 
die zich inzetten voor hun medemens en mensenrechten. Dit jaar eerde YfHR Nederland in een 
bijeenkomst de Ghanese koning Nanay Atakora Nyanin. Hij kreeg de Award voor o.a. het 
realiseren van een ziekenhuis in Mompenteng, het ondersteunen van een school in Ghana en 
voor alles wat hij doet voor de Ghanese gemeenschap in Nederland. De prijs werd hem 
uitgereikt door William Iwuchukwu, de winnaar van vorig jaar. 

-  In september van dit jaar werd er een bijeenkomst gehouden ter afsluiting van de 
Vredesweek, samen met de United Peace Federation. Verschillende sprekers belichtten ieder 
vanuit hun eigen visie het thema vrede en mensenrechten. Sprekers waren Ineke Hilhorst, 
documentairemaker en oud tv-coryfee, Arie van Buuren, voorzitter van de nederlandse afdeling 
van de interreligieuze organisatie URI, en Wim Koetsier , voorman van de Verenigingskerk. Na 
afloop werd een bezoek gebracht aan het nieuwe Holocaustmonument in Amsterdam. 

- In oktober vond in Kopenhagen de jaarlijkse Europese Summit van YfHR plaats. Hier 
ontmoetten vele YfHR vertegenwoordigers van meerdere landen elkaar om ervaringen uit te 
wisselen en elkaar te inspireren. Tevens waren er diverse externe sprekers die zich bezighouden 
met mensenrechten en vond er een paneldiscussie plaats. Ook YfHR Nederland stuurde een 
afvaardiging naar deze Summit. De Summit werd mede mogelijk gemaakt door een subsidie van 
de Deense overheid. 
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- In oktober ontving YfHR NL ook een mail van een jongere uit Bangladesh, die zich samen met 
een aantal andere hoger opgeleide jongeren inzet voor kansarme jongeren in Bangladesh. Wij 
hebben hem mensenrechtenboekjes, de docentenhandleiding, petjes en ook t-shirts 
toegestuurd. Begin december kwam er bericht uit Bangladesh dat de spullen waren 
aangekomen en dat hij er direct mee aan de slag is gegaan op middelbare scholen.  Onlangs 
kwam er opnieuw bericht uit Bangladesh dat er in januari  2022 op vier Universiteiten 
mensenrechten workshops van een halve dag gepland staan waarbij de lesmaterialen van Youth 
for Human Rights zullen worden gebruikt.  

- Eveneens in oktober bereikte YfHR viavia een noodkreet van een bijna afgestudeerde 
afghaanse studente die zich in eigen land inzette voor vrouwenrechten. Door de machtsgreep 
van de Taliban moest zij om haar leven te redden onderduiken in een safehouse, samen met 
haar ouders en broertje. YfHR zette een donatiecampagne op touw om haar financieel te helpen 
met de naam “Sedad” (een schuilnaam voor deze studente).  
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Resultatenrekening 2021  

   Inkomsten        Uitgaven 
  €         € 

 
 
Ontvangen giften      49,-  
Project collectes              1.422,-  

   _________  
Totaal giften                1.471,-       
 
 
Rente opbrengst spaarrekening      0,-  
Bankkosten          173,-  
Drukwerkkosten             0,-  
Project Afghanistan                   1.273,-  
Overige               0,-  
________________________________________________________________________  

        1.471,-               1.446,-  
Surplus  ____________________________________________________________ 25,-_   
          

        1.471,-    1.471,-  
   ========          =========  

 
 
Balans per 31-12-2021  

__Debet   _Credit__  
Algemene reserve            196,-  
Nog te betalen kosten              12,-  
 
Rabobank            158,-  
Spaarrekening             50,- 
Totaal             208,-                                              208,-  

========    =========  
 
 
Toelichting:  
Dit jaar is steun verleend aan een project in Afghanistan vanwege een aldaar door de machtswisseling in 
levensgevaar gekomen activiste voor vrouwenrechten.  
Het overschot in 2021 van € 25,- is ten bate gebracht van de algemene reserve.  


