Een verhaal over inclusie.
Verslag van de lezing met dia’s en film gehouden door
Jeroen Overweel op de voorjaarsbijeenkomst van de Vereniging
Wederzijds, in het Zalencentrum Kargadoor te Utrecht.
Jeroen begon in 1988 bij de Novib en wilde i.p.v op het kantoor naar een land waar wat te
doen is. Van 1991 t/m 1993 werkte hij voor YAPSEL in Papua en woonde in Merauke. Van
1993 t/m 1996 werkte hij aan de Rijksuniversteit te Leiden. Daarna vertrok hij naar
Vietnam als afgevaardigde van MCNV, Medisch Comité Nederland Vietnam ( in de tijd van
Piet Nak, W.P.) Van 2001 t/m 2005 was hij wijkcoördinator in Amsterdam en sinds 2016
actief in De Pijp in Amsterdam.
Zijn visie is : INCLUSIE is van mondiaal belang ( denk aan “Inclusief denken” van
F.Boerwinkel “Zijn heil is mijn heil” W.P.) Om dat te verwezenlijken werd T E A, Transition
in the East Alliance opgericht, een verbond tussen NGO’s uit Vietnam, Laos, Sri Lanka,
Georgië en Tadzjikistan. Door VN verdragen is er een wereldwijde dekking van het zoeken
naar inclusie. T E A heeft als doel: groepen helpen die achterblijven in ontwikkeling,
meestal zijn dit landen in de transitiefase. Over de godsdienst merkt Jeroen op dat
oosterse godsdiensten geen godsdiensten zijn, maar levenswijzen, nastrevenswaardig
geluk voorhoudend. MCNV streefde samenwerking na o.a. met Global Initiatives for
psychiatry, in het kader van het VN Verdrag voor de rechten van gehandicapten.
STIGMATISERING: Jeroen noemt de groepen die onder de stigma’s lijden: armen,
lichamelijk en geestelijk gehandicapten (door ziekte wordt men kwetsbaar en raakt het
spaargeld op), vrouwen, homo’s en lesbiennes, Gay, biseksuelen en Transgenders
(Jeroen noemt ook IQ en XYZ ) leprozen, aidspatiënten, HIV besmette mensen, etnische
minderheden en inheemse volkeren. Vooral in Afrika werkt aids ontwrichtend, het
werelddeel krijgt een etiketje opgeplakt. Waarom ontstaat het ontbreken van inclusie ?
Door discriminatie, isolement, afstand centrum – periferie waar voorzieningen zoals
onderwijs en gezondheidszorg ontbreken, stigmatisering van buitenaf, maar ook van
binnenuit: zelf stigmatisering: je gelooft niet meer in je eigen ontwikkeling.
Om het succes van microcrediet door MCNV aan te tonen laat Jeroen een filmpje zien van
Tiny’s flower (hoa) shop en restaurant . Een gehandicapte vrouw, slachtoffer van napalm?,
doet mee in een zelfhulpgroep in de Disabled People’s Organisation en dankzij de lening
met afbetalingssysteem redt zij het. Inclusie betekent ook rekening houden met de
Indigenious people, de bergvolkeren, Een andere zelfhulpgroep is Green Hope, men richt
zich op coöperaties en vakbonden. Dankzij Smartphones en facebook is het isolement te
doorbreken, Wat is het effect: Tiny heeft haar zelfvertrouwen terug, ze is blij dat ze mag
lenen “I love my customers, they seem to relax.” Ze heeft ambitie: ze wil nu ook Saigon
beer gaan verkopen en door bulk inkopen haar restaurantje uitbreiden.
Jeroen vervolgt over HAPIN, Hulp aan Papua’s in Nood, een volk met 150 talen, en laat
een filmpje zien over Papuagirls met voetbalpower, Cruyf en Robben worden genoemd
door de betjakdriver. ( Galanita persipura ?) Door de Javanisering vanwege (gedwongen)
transmigratie naar de vestigingskolonies zijn de papua’s nu in de minderheid, waardoor er
ook een godsdienstprobleem ontstond: papua’s zijn christen en de migranten zijn moslim.
Gevolg is de marginalisering van de papua’s. Tegenstellingen ontstaan langs etnische en
religieuze lijnen. Schendingen van Mensen Rechten en straffeloosheid ondermijnen de
maatschappij. Er ontstaat een zwakke politieke en sociaal-economische positie waarbij de
vrouwen het dubbel zwaar te verduren hebben. (Papua is een scheldwoord in Indonesië)

De voetbalmeiden willen hun potentie laten zien Hun namen: Juliana, Wilhelmina en
Sientje,
Jeroen vervolgt over de Global Goals. Sinds 2015 geen Millennium Goals meer, die waren
alleen gericht op ontwikkelingslanden: economisch, de armoede verminderen. Nu gaat het
om S D G ‘s : System Development Goals ( Net als Alle VN Staten is ook Nederland
partij) over duurzaamheid en INCLUSIE. Jeroen laat een wereldkaart zien over
binnenlandse ongelijkheid in de wereld Groen is goed ( het westen) donkerbruin is slecht:
de rest. Dan legt hij uit dat de kindersterfte per 1000 geboorten een goede ratio is voor het
meten van binnenlandse ongelijkheid: In Europa 69 bij arme en 42 bij rijke mensen. In
Indonesië 3 x zoveel bij armen als bij de 20% rijksten.
Tot slot noemt hij het VN Verdrag voor mensen met een beperking dat eindelijk in 2016
door Nederland is geraftificeerd. Zie www.wijstaanop.nl. Ducth Coalition for Development
of Disabled is een belangrijke speler in dit veld. Zijn slotzinnen: Uiteindelijk beperkt de
samenleving zichzelf niet meer en Iedereen is gelijk in het anders zijn en tenslotte :
Want wie is er eigenlijk volmaakt ?
Delden, 5 april 2017
Wim Petersen
De getoonde filmpjes staan op You Tube. Via onderstaande verwijzingen kunt u ze
bekijken.
 Tiny Flower’s Shop:
https://www.youtube.com/watch?v=hD1PDuEhcnU&feature=youtu.be
 Voetbalvrouwen:
https://www.youtube.com/watch?v=QcDOzzr-TsI
 Want wie is er perfect?:
https://www.youtube.com/watch?v=E8umFV69fNg

