
 
 
 

Nieuwsbrief Juni 2014 
 
Beste vrienden en partners van Aktion Sühnezeichen Friedensdienste, 
 
Dit is de eerste nieuwsbrief van ASF Nederland via e-mail. Voortaan willen we afwisselen tussen een geprinte versie en 
een digitale versie van de nieuwsbrief.  Aan het eind van het jaar kunnen jullie dus weer een geprinte nieuwsbrief in de 
bus vinden.  
 
Ik wens iedereen veel plezier bij het lezen. 
 
Barbara Schöpping  
 

 
 

 
 
 

 
Een andere wereld 

 
Mijn naam is Jonas Rusche en sinds september 2013 
werk ik als ASF-vrijwilliger bij de Deutsche 
Seemannsmission in Rotterdam. Voor ik het 
projectverslag van mijn voorganger Matthias 
Kirschmann las, had ik geen idee wat de Deutsche 
Seemannsmission was en wat voor soort werk ze deden. 
Ik wist niet eens dat zoiets als de Seemannsmission 
bestond. En ook nu nog heb ik telkens als ik de enorme 
haven binnenkom het gevoel in een andere wereld te 
stappen. Bij de Seemannsmission Rotterdam werken we 
met zijn drieën - Senta Bury, ook een vrijwilligster uit 
Duitsland, Walter Köhler, onze baas, en ik. Elke dag 
rijden we met onze bus naar de grootste haven van 
Europa om er de bemanning van enkele schepen te 
bezoeken.  meer lezen 

 

 
 
 
 
 

 
Heel uitgebreid en diepgaand: Seminar 
Paths of Prejudice and Justice 
  

Een ASF vrijwilliger is uit zichzelf al idealistisch. Je kunt 
je eigen werk op heel verschillende manieren bekijken: of 
je nu – zoals ik – soep kookt en mensen zonder verblijf 
helpt of dat je je steentje bijdraagt aan het ‘sühnen’ van 
de schuld van de Tweede Wereldoorlog, het kan in de 
praktijk allemaal hetzelfde zijn. Maar in theorie is het 
iets heel anders. Helaas – en nu spreek ik weer over 
mezelf – heb je de neiging idealisme en theorie in te 
ruilen voor realisme en pragmatisme. De geschiedenis en 
het oude onrecht raken op de achtergrond in het 
alledaagse leven.  
Dan is het goed om elkaar af en toe tijdens seminars te 
ontmoeten en elkaar te spreken. Tijdens het seminar 
‘Paths of Prejudice and Justice’ in maart was er 
gelegenheid voor diepgaande discussie met enkele jonge 
mensen uit Kroatië, Bosnië en Servië.   meer lezen 

https://www.asf-ev.de/nl/nieuws/nieuwsbrief-juni-2014/een-andere-wereld
https://www.asf-ev.de/nl/nieuws/nieuwsagenda/nieuwsbrief-juni-2014/seminar-paths-of-prejudice-and-justice.html


 

 
 
 
 
 

 
Deelnemers uit Kroatië en Serbië aan 
het woord 

 
Antonija Widakovic, Belgrado: 
Het seminar ‘Paths of prejudice and justice’ was echt 
ongelooflijk. Het verschil met andere seminars was dat 
we met mensen konden spreken die zelf de Holocaust 
hadden overleefd of de oorlog in Bosnië hadden 
meegemaakt. We konden hun ervaringen naast onze 
inzichten leggen. 
 

Stephanie Stelko, Zagreb:  
Hoewel ik al veel wist over de feiten en thema’s die 
tijdens het seminar aan bod kwamen, waren de reis naar 
Den Haag en het gesprek met de voormalige VN-soldaat 
zeer interessant. 
meer lezen 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Hoe is het verder gegaan met.... 
Tilmann Bünz 
 
Inmiddels zit er een generatie tussen, maar ASF blijft 
mijn referentiepunt. 
Toentertijd – van 1982 tot 1984 – werkte ik als 
vrijwilliger bij een kleine organisatie voor de rechten 
van Sinti en Roma, het Lau Mazirelfonds. We hadden 
een klein kantoortje in de rechter kerktoren van de 
Mozes en Aäronkerk in Amsterdam. In de linker 
kerktoren woonden wij, ASF-vrijwilligers. Tot het er te 
koud werd en we het nodig vonden wat meer afstand 
van ons werk te nemen. De vrijwilligersdienst bestond 
uit het uitvoeren van taken als conciërge in het 
Mozeshuis en het meer thematisch georiënteerde werk 
in de organisatie. 
In de winter van 1982 was er een tekort aan voedsel in 
Polen. Een paar honderd Sinti en Roma uit Polen 
zochten een onderkomen in Nederland. 
meer lezen 

 

 
 
 

Nieuws en aankondigingen  
 Van 6 t/m 19 juli 2014 organiseert ASF in 

samenwerking met het Etty Hillesum Centrum 
voor de derde keer een zomerkamp in Deventer. 

 Op 27 augustus 2014 vindt de afsluitende dag 
plaats met de huidige groep vrijwilligers. 

 Op 9 september 2014 komen de nieuwe 
vrijwilligers aan in Amsterdam en beginnen zij hun 
vrijwilligersjaar in Nederland. 

 Eind oktober 2014 vindt de jaarlijkse 
themamiddag in de Hollandsche Schouwburg in 
Amsterdam  plaats. Thema dit jaar zal zijn: 
Europa. Nader informatie vinden jullie te zijner 
tijd op de website van ASF Nederland. 

 

Impressum  
ASF Nederland 
Ketelhuisplein 7, 1054 RD Amsterdam 
 
Telefon: 020-6842723 
Homepage: www.asf-ev.de/nederland  

https://www.asf-ev.de/nl/nieuws/nieuwsagenda/nieuwsbrief-juni-2014/seminar-paths-of-prejudice-and-justice
https://www.asf-ev.de/nl/nieuws/nieuwsbrief-juni-2014/hoe-is-het-verder-gegaan-met-tilmann-buenz
https://www.asf-ev.de/nl/nieuws/nieuwsbrief-juni-2014/hoe-is-het-verder-gegaan-met-tilmann-buenz
http://www.asf-ev.de/nederland

