
 
 
 

Nieuwsbrief Juni 2015 
 

 
Beste vrienden en partners van Aktion Sühnezeichen Friedensdienste, 
 
Met deze nieuwsbrief willen wij een idee geven van verschillende activiteiten in de eerste helft van dit jaar: De stage 
van een aantal studenten van het Duitse bedrijf Würth, het bezoek van de Stichting Vrienden in Osnabrück en een 
conferentie in Malaga, georganiseerd door United.  
Begin maart vond opnieuw het seminar ‘Paths of Prejudice and Justice’ in samenwerking met de Anne Frank 
Stichting plaats. O.a. door een financiële bijdrage van het v-fonds konden jongeren uit Nederland, Bosnië, Kroatië 
en Servië en de groep vrijwilligers eraan deelnemen. 'Vrienden van mij kunnen niet begrijpen dat ik als Kroaat 
hier naast iemand uit Servië zit’. Deze gedachte van een deelnemer van het vierdaagse seminar maakt duidelijk 
welke diepe sporen de oorlog in de landen van voormalig Joegoslavië heeft achtergelaten. Maar deze uitspraak laat 
ook de hoop zien dat voor de jonge generatie de sporen kunnen vervagen als men het gesprek met elkaar aangaat. 
Jullie kunnen dan ook verhalen van verschillende deelnemers over dit zeer geslaagde seminar lezen.  
Ten slotte kijkt Karen Polak, sinds 2004 voorzitter van onze Vrienden Stichting, terug op tien jaar samenwerking 
voordat zij eind augustus afscheid van de Stichting neemt. Ik wil haar heel hartelijk bedanken voor haar inzet en 
steun. Karen heeft veel activiteiten van de Stichting vormgegeven en beïnvloed. Wij zullen haar steeds 
vernieuwende manier van denken en haar hartelijke inzet missen.  
 
Ik wens iedereen veel plezier bij het lezen. 
Barbara Schöpping  
 

 

 
 

Nieuwe ervaringen en belevenissen  
Van 26 mei tot 8 juni 2015 hebben vijf studenten van 
het bedrijf Adolf Würth GmbH meegedraaid bij Beth 
Shalom, AMOC, het Joods Historisch Museum en het 
Anne Frank Huis. Ze werden begeleid door de ASF- 
vrijwilligers. ‘Terugkijkend’, schrijven de studenten 
van Würth, ‘was het een geweldige ervaring en hadden 
we een mooie tijd in Amsterdam. Heel erg bedankt dat 
wij onderdeel mochten zijn van dit project. Tijdens ons 
verblijf hebben we veel over het land en de mensen 
geleerd.’ meer lezen  

 

 

Op stap met de Vrienden Stichting 
Op donderdag 28 mei vond het eerste gezamenlijke 
‘uitstapje’ van het bestuur van de Vrienden Stichting 
plaats! Karen, Rien, Jeanette, Barbara en ikzelf gingen 
per auto naar Osnabrück. Wij reden naar Hasbergen-
Ohrbeck even buiten de stad waar we de Gedenkstätte 
Augustaschacht bezochten. Dit voormalige 
pompstation van de Klöckner-staalfabriek werd in de 
oorlog als ‘Gestapo-KZ’ gebruikt, waar de geheime 
staatspolitie in de loop der tijd ca. 2000 mensen 
gevangen hield. De Nederlandse ASF-vrijwilligster 
Patricia wachtte ons voor het duistere gebouw op en gaf 
ons een zeer deskundige inleiding. meer lezen 

https://www.asf-ev.de/nl/nieuws/nieuwsbrief-juni-2015/wuerth-stage-in-nederland.html
https://www.asf-ev.de/nl/nieuws/nieuwsbrief-juni-2015/op-stap-met-de-vrienden-stichting.html


 

 
 
 

 
UNITED against Intolerance: 
‘Overcome all boarders’ 
Van 2 tot 9 mei 2015 vond in Malaga de conferentie 
‘Overcome all borders’ plaats, georganiseerd door 
United for Intercultural Action. United is de organisatie 
waar ik sinds september vorig jaar als vrijwilliger van 
ASF werk. De conferentie ging over migratie/migranten 
en vluchtelingen. Een thema was de bejegening - de 
intolerantie -  tegen migranten. meer lezen  

 

Op zoek naar rechtvaardigheid 
In het kader van het seminar ‘Paths of Prejudice and 
Justice’ begin maart vond een bezoek aan het ICTY in 
Den Haag plaats. Paul Seidel, ASF-vrijwilliger, schrijft 
erover: ‘Mladic zelf zat haast onberoerd het verhoor te 
volgen. Een droge, kille blik – een typische misdadiger, 
zo leek me. Haat en diepe afgronden van de 
menselijkheid meende ik aan zijn gezicht en houding te 
kunnen aflezen. Hierdoor kon ik makkelijker mijn 
emoties met mijn geweten in het reine brengen. Maar 
toch was daar de vraag naar rechtvaardigheid. Hoeveel 
en wat voor soort rechtvaardigheid heeft dit strafhof te 
bieden aan de doden, de gewonden en hun 
nabestaanden?’ Naast hem berichten twee andere 
deelnemers over hun indrukken en ervaringen tijdens 
het seminar. meer lezen  

 

 Bij wijze van afscheid – over 
ontmoetingen 
Bij een terugblik op tien jaar betrokkenheid bij ASF 
duikelen de mooie momenten en de verrassende 
ontmoetingen over elkaar heen. Ik leerde ASF in 2001 
kennen toen ik bij de Anne Frank Stichting Florian 
Hahnfeldt begeleidde, vers van school en bomvol 
kritische dadendrang. Een nieuw onderdeel van mijn 
werk. Toen Barbara mij vroeg deel te nemen aan een 
steungroep waren het de ontmoetingen met zo’n hele 
groep jongeren – elk jaar een nieuwe lichting – die me 
wel leuk leken – en dat is het! Vrijwilligers bij heel 
verschillende instellingen, zo kwam ik nog ergens. 
Uit de informele steungroep kwam in 2005 de nog altijd 
informele Stichting Vrienden ASF Nederland voort. Wel 
iets officiëler, met statuten en alles wat daarbij hoort – 
opgericht in de aanloop naar 50 jaar ASF in Nederland. 
meer lezen 

https://www.asf-ev.de/nl/nieuws/nieuwsbrief-juni-2015/united-against-intolerance-overcome-all-borders.html
https://www.asf-ev.de/nl/nieuws/nieuwsbrief-juni-2015/op-zoek-naar-rechtvaardigheid.html
https://www.asf-ev.de/nl/nieuws/nieuwsbrief-juni-2015/bij-wijze-van-afscheid-over-ontmoetingen.html


 
 

 

 
 

 
Nieuws en aankondigingen 
  
 Van 9 t/m 20 augustus 2015 organiseert ASF in 

samenwerking met het Etty Hillesum Centrum een 
zomerkamp in Deventer en in Muiderberg. Doe 
mee! 

 In het kader van de Friedensdekade van de 
Evangelische Kirche Deutschland vindt op 1 
november een gezamenlijke kerkdienst met de 
Deutsche Gemeinde Amsterdam plaats. 

 De volgende themamiddag in samenwerking met 
de Hollandsche Schouwburg  wordt in november 
georganisseerd. Aankondigingen hiervoor vinden 
jullie t.z.t op onze website. 
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