
Beleidsplan 2016 
 

In 2015 heeft de Sen Stichting een gevoelig verlies moeten ondergaan door het overlijden van 
Joanette van der Mey, chef de bureau. Zij verrichtte als vrijwilligster bergen werk gedurende vele 
jaren en motiveerde veel studenten en free-lance medewerkers om zich in te zetten voor 
internationale samenwerking. "Activism is my way of paying rent for being on earth" was een 
uitspraak die haar belangeloze motivatie weergaf. 
 
In 2015 heeft de stichting veel maar lang niet alles van het beleidsplan voor dat jaar kunnen 
uitvoeren en een deel van de voorgenomen activiteiten moeten verschuiven naar 2016 en 2017. Het 
werk voor het boek "Veilige Gebieden" en voor het Handboek Internationale Betrekkingen ten 
behoeve van de Haagse Hogeschool onderbrak de werkzaamheden voor het boek "100 Kansen" die 
in 2014 waren gestart. Dit overzicht van nieuwe mogelijkheden om een aantal mondiale problemen 
beter aan te pakken, waar een aantal studenten al waardevolle bijdragen voor hadden geschreven, is 
verschoven naar de tweede helft van 2016, ter voltooiing in 2017.  
In het najaar van 2015 is een project ingelast om de dringende nood van vluchtelingen te helpen 
lenigen. Een aantal studenten van de Haagse Hogeschool nam daartoe het initiatief en vond tijdelijk 
onderdak bij de Sen Stichting. In 2016 worden deze hulpactiviteiten zelfstandig gemaakt en krijgen zij 
hun eigen hulpstichting. Veel aandacht vergden de onderwijsprojecten ten behoeve van  
 de Campus Den Haag van de Universiteit Leiden, en het Instituut Politieke Wetenschap te Leiden, 
alsmede een module Human Rights van de zomercursus van Haagse Hogeschool. De cursussen 
werden zeer gunstig beoordeeld door de deelnemers. Het voornemen is deze in 2016 te herhalen 
indien de universiteit daarom vraagt. 
 
Financieel eindigde het jaar 2015 met een balanssaldo van € 55.236,18 dat in de volgende jaren 
benut kan worden. Het saldo zal waar nodig worden aangevuld uit een  donatie van de directeur 
onderzoek. De stichting leverde voorts een donatie van € 1000,- voor Oxfam Novib projecten en € 
2.357,89 voor vluchtelingenhulp. De concept-begroting voor 2016 voorziet een saldo per 31-12-2016 
van € 17.638,47. 
 
Het bestuur werd verbreed door toetreding van Geor Hintzen (sinoloog). De voorzitter Paul Meerts 
beëindigde zijn functie, na vanaf 2009  leiding te hebben gegeven, waarvoor hem grote dank 
verschuldigd is. Hij werd opgevolgd door Rob Zeldenrust, vm ambassadeur bij de UNESCO. Eind 2015 
maakte Anna Gans kenbaar haar functie eveneens te willen overdragen, waar Jacintha van der Plas 
toe bereid werd gevonden. De taken van Joanette van der Mey werden overgenomen door Janneke 
Bosman. De directeur beperkte zijn werk als vrijwilliger bij de Sen Stichting tot 1 dag per week vanaf 
1 januari 2016. 
 
Het voornemen is om in 2016 de volgende activiteiten te ontplooien: 
Onderwijs:  
Colleges Current Issues of International Organizations, gecoördineerd door Vasilis Karakasis, evenals 
Peacebuilding after Conflicts, en de serie Internationale Samenwerking, indien de Universiteit dat 
verzoekt, alsmede de zomercursus van de Haagse Hogeschool. 
Onderzoek en publicaties: 
Bijdragen aan het Handboek Internationale Betrekkingen voor het HBO en Bachelor onderwijs, 
uitgave van een klein boek over Egypte (zie nader voorstel), uitwerking van het waterproject, in het 
bijzonder ontzilting van zoutwater voor consumptie en land- en tuinbouw in arme en droge streken, 
publicatie van een kwartaalbrief aan geïnteresseerden, hervatting van het onderzoek voor "100 
Kansen" en de Engelse vertaling van de laatste vier hoofdstukken van "Veilige Gebieden". 
 
Humanitaire hulp: 



Verzelfstandiging van het vluchtelingen-hulpproject in februari-maart 2016 en voortzetting van een 
jaarlijkse donatie voor zwangerschapsregulering in Afrika. 
 
Publieksactiviteiten: 
Bijdragen aan twee bijeenkomsten over Oekraïne en het referendum terzake, in het najaar een 
symposium over confederale perspectieven voor Cyprus, en de bovengenoemde kwartaalberichten, 
waarvan  één over het waterproject en één over de vervolging van de Rohingya's in Birma. 
 
Nagekomen voorstel inzake Egypte 
In ontwikkeling is een kort boek over een bijzondere onderwijzeres die vanaf 1937 tot 2014 in Egypte 
een school voor leerlingen van alle gezindten heeft opgebouwd en geleid. Door haar zijn 
tienduizenden Egyptische kinderen opgeleid. Haar levensgeschiedenis is een klein boek waard omdat 
zij vanaf 1937 veel tegenstand van radicaal-islamitische zijde heeft weerstaan en zich in het bijzonder 
voor de arnste vrouwen en meisjes heeft ingezet in de streek waar zij werkzaam was. Zij overleed op 
102-jarige leeftijd en wordt door de regio Girgawija geëerd als een soort moeder Teresa. Zij werd in 
haar streven gesteund vanuit een Europese evangelisatie-gemeente, maar stelde haar onderwijs 
open voor alle Moslimkinderen die zich aanmeldden.  
 
De kosten van publicatie het manuscript, dat in januari-februari 2016 door de directeur wordt 
geschreven, met steun van de stagiaire Lisa Geerts, bedragen ongeveer € 2000,-. Dit bedrag wordt 
aan de Sen Stichting geschonken. Het biografische deel wordt verweven met een schets van de 
dekolonisatie van Egypte, de sociaal-economische en politieke ontwikkeling van het land, en de 
tegenstelling tussen Kopten en Islamieten. Het boek schetst hoe in de praktijk daarmee kan worden 
omgegaan op een niet-confronterende wijze die in het algemeen door de bestuurlijk 
verantwoordelijken in Egypte ook werd gesteund. Daardoor is de inhoud relevant voor de omgang 
van Europese niet-Islamieten met niet-Europese moslims en past het in de onderwijsdoelstelling van 
de Sen Stichting. 

 
 


