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Activiteiten 2017
Januari
Ons archief heeft nu echt vorm gekregen. Het uitpluizen en rubriceren van de vele dozen met posters,
knipsels en materialen gaat gestaag verder. Het is tevens een goed leerproces voor Flora, die een
steeds completer beeld krijgt van de achtergronden en de solidariteit van die jarenlange strijd voor
zelfbeschikking van Oost Timor.
Van buiten de stichting kwam Roelof Lanting, die als waarnemer van de parlementsverkiezingen in juli
actief zal zijn. Endie heeft samen met hem gekeken bij welke lokale organisatie hij het best kan
aanhaken. Endie heeft ruime ervaring als waarnemer, plus een uitgebreid netwerk in Oost Timor. We
begonnen meteen met een intensieve training.
Voorbereidingen voor de blog-werkzaamheden op Facebook, voor de tweede Walk against Impunity
van Francis Janssen. De vorige Walk was 2015 in Oost Timor, in vijf dagen van Dili naar Balibo. Deze
tweede Walk ging plaatsvinden in Vanuatu, terwijl onze stichting contact houdt met de lopers en de liveblog bijhoudt. Er is contact met de Ambassadeur van Vanuatu en hij heeft voor de logistieke contacten
in Vanuatu een counterpart voor ons geregeld in Lissabon, Charlie Leo.

Februari
Francis Janssen liep de Walk against Impunity samen met Isaac Pattikawa en Marcel Tomasowa. Het
tijdsverschil met Nederland is 10 uur, maar de blog-werkzaamheden liepen toch redelijk synchroon met
de wandelaars.
Verdere begeleiding van Roelof Lanting als waarnemer, doornemen van de Timorese Verkiezingswet
en de manuals van 2012. De opties voor aansluiting in Dili zijn afgewogen en de keus valt op La’o
Hamutuk, een kritisch kijkende organisatie waar we al jaren een goede band mee hebben.
Endie werd door de Timorees Antonio Amaral uitgenodigd om een aantal maanden zijn bedrijf Paya’s
Sisters te komen versterken. Geld voor een vliegticket werd via Western Union door Antonio geregeld.
Een prachtig aanbod, omdat er genoeg vrije tijd zou zijn om ook het radiostation in Viqueque en onze
andere partnerorganisaties te bezoeken.

Maart
Studente Marit Zuijdwegt bezoekt ons kantoor en duikt in het archief, op zoek naar aanknopingspunten
voor het schrijven van haar scriptie. Het geplande bezoek van een uurtje loopt uit op een hele middag.
Een aantal Skype-gesprekken met de Nederlandse oma van de Gama-kinderen (zie jaarverslag 2016),
om te vernemen hoe het de kinderen is vergaan. Ook is besproken wat de kinderen nu nog willen van
Oost Timor en de familie.

April
Endie vertrekt richting Oost Timor, maar brengt de eerste weken op Java door waar Antonio met andere
water-technici en een aantal fabrikanten samenwerkt voor de expertise en de mogelijkheden om goede
waterpompen te importeren en installeren in Oost Timor.

Eenmaal in Dili wordt Endie’s tijd verdeeld over Antonio’s bedrijf en alle contacten waar we als stichting
veel mee te maken hebben. Overleg met La’o Hamutuk over de beperkingen (taal) en meerwaarde van
Roelof als waarnemer (juridische achtergrond). Hij zal tijdens de verkiezingsperiode gekoppeld zijn aan
een medewerker van La’o Hamutuk die goed Engels spreekt.
De International World Press Freedom Day Conference zou dit jaar plaatsvinden in Jakarta, Indonesië.
Namens onze stichting deed Endie in Dili mee met een actiecomité, voornamelijk bestaande uit
Timorese studenten en activisten die verbonden zijn met La’o Hamutuk en Assosiasaun HAK. Er werd
gekozen voor een sprekende groepsfoto aan de Avenida da Liberdade de Imprensa, verstuurd naar
forumsprekers van de conferentie, met een kritisch statement over de persvrijheid in Indonesië: “De
verantwoordelijken voor de dood van de Balibo 5 journalisten en die van Roger East, Agus Mulyawan
en Sander Thoenes zijn nooit berecht. Daarbij zijn er gebieden in Indonesië, zoals West-Papua, die niet
toegankelijk zijn voor journalisten.” Door intensieve samenwerking met Atino Gusmão waren de borden
op tijd klaar.

Mei
Een bijzondere ontmoeting met John Milkins, zoon van de in 1975 in Balibo vermoorde journalist Gary
Cunningham, tevens bestuurslid van het Balibo House Trust in Victoria, Australië. Onze stichting was in
2015 in contact met hem gekomen op de blog van de eerste Walk against Impunity en via een bericht
op Facebook wisten ze nu van elkaar dan ze beiden in Dili waren. Ook een broer van Gary en andere
familieleden waren in de stad. Ze kwamen net terug uit Balibo.
Florindo de Jesus, directeur van Radio Povo Viqueque, kwam naar Dili voor een evaluatie met Endie
over de voortgang van het radiostation. Het komt er in het kort op neer dat de nieuwe studio op de lager
gelegen locatie voorlopig van de baan is, omdat er geen officiële toestemming met verzoek vanuit het
regionaal bestuur was getekend. Nader onderzoek wees vooral naar het nieuwe Districtshoofd, die om
vage redenen het proces zo lang heeft vertraagd, dat de subsidie voor de bouw van de nieuwe studio
weer terug is naar de staatskas. We geven niet op, maar zullen wel van voren af aan moeten beginnen.

Een delegatie van de Nederlandse Ambassade (Jakarta) bezocht Dili en alle Nederlanders (dat zijn er
niet veel) waren uitgenodigd voor een lunch. Léonie Venroij regelde een ontmoeting vooraf, om in een
kleiner gezelschap een paar serieuze zaken te bespreken. Het monument voor Sander Thoenes, die in
1999 in Dili werd omgebracht, verdient meer aandacht en een dringende renovatie. Endie bracht het
gevoelige onderwerp naar voren over de afwijzende manier waarop Saskia Kouwenberg destijds door
de Nederlandse diplomatie was behandeld (bewijsmateriaal bloedbad Santa Cruz, 1991). Nu Saskia is
genomineerd voor een Ordem de Timor, zou een officiële felicitatie vanuit de Nederlandse Ambassade
toch een heel mooi gebaar zijn. Plaatsvervangend Ambassadeur Ferdinand Lahnstein zei toe dat hij
voor zo’n felicitatiebrief zal zorgen – per koerier of in eigen persoon – als Saskia wordt onderscheiden.
Vervolgens is Endie nog met Ferdinand Lahnstein naar
het monument voor Sander Thoenes geweest, in de
stadswijk Becora. Het is wel helder dat de Nederlandse
Ambassade geen geld zal steken in de renovatie, omdat
er geen potje voor logistiek is. Léonie wacht nog altijd op
de toegezegde vergoeding van de vorige reparatie, die zij
uit eigen zak had voorgeschoten.
Samen met de Nederlandse Léonie Venroij en Timorese
Sisto dos Santos vormt Endie een overleggroep om dit
monument te laten restaureren. Voor veel jonge Timorese
journalisten is dit een plaats waar zij een aantal keer per
jaar stil staan bij de gevaren van hun beroep en het
belang dat zij dit in veiligheid kunnen uitoefenen.
Léonie en Sisto onderhouden de contacten in Dili, Endie
heeft contact met de naaste familie en met een vriendin
van Sander Thoenes, om tot een goed overleg te kunnen
komen met de mensen in Timor over het onderhouden
van dit monument.

Juni
Onze stichting heeft het mogelijk gemaakt dat Sisto dos Santos van Dili naar Lissabon kon reizen om
daar als spreker aanwezig te zijn bij de conferentie van het International Platform of Jurists for East
Timor (IPJET), vanwege hun 25-jarig bestaan. Hij had een officiële uitnodiging en zou zijn reiskosten bij
aankomst in Lissabon terugkrijgen. Hij kon echter zo’n groot bedrag niet voorschieten of snel bij elkaar
lenen en bezit ook geen pinpas voor een online ticket. Dankzij goed contact met Pedro Pinto Leite van
IPJET en een snelle actie van Egbert en Hanneke in Utrecht, konden we zijn ticket voorschieten en
online boeken. We hebben er meteen een paar dagen Utrecht aan geplakt, met een vol programma
omdat er veel bezoekjes af te leggen waren. Gelukkig bleef er nog wel tijd over om uitgebreid in ons
archief te neuzen, een middag bij de molen te zijn en om samen aan de tafel te discussiëren.

Ondertussen was Endie in Viqueque bij het radioteam. De studio zag er triest uit en de kleine scheuren
zijn inmiddels wijkende muren geworden. Toch ziet het team geen reden om te stoppen met uitzenden,
omdat het dak nog prima is. Er is een exiter van de transmitter uitgevallen, wat na 13 jaar intensief
gebruik niet verwonderlijk is. Het betekent echter wel dat we achter een nieuwe exiter of liefst een hele
nieuwe transmitter aan moeten, want op dit moment bereikt de zender slechts een deel van het district.
Endie heeft een aanvraag ingediend bij Unicef, die er toch ook belang bij heeft dat hun informatieve
programma’s door iedereen gehoord kunnen worden. Het is lovenswaardig hoe dit radioteam nu al 13
jaar deze zender runt: vrijwillig, zonder stromend water en elke dag die heuvel op moeten lopen.
In Dili was op 29 juni de allereerste Timor Pride Parade en daarmee ook de eerste in zuid-oost Azië.
Een bonte, feestelijke stoet met niet alleen Timorezen maar ook buitenlanders (al dan niet werkend in
Oost Timor) die zich voor de gelegenheid extra kleurrijk hadden gekleed. Ook Endie liep mee, samen
met Sisto die inmiddels weer terug was in Dili en een aantal oude bekenden uit het internationale
solidariteitsnetwerk voor onafhankelijk Oost Timor. Het was heel bijzonder om nu samen met Timorezen
te demonstreren in Oost Timor. De politiewagens waren versierd met regenboogvlaggetjes en voordat
de stoet vertrok werd de Pride Parade toegesproken door een Katholieke non, die haar zegen meegaf.
Via de radio en TV wenste Premier Rui de Araujo alle deelnemers een mooie tocht. Ook benadrukte hij
nog eens dat alle Timorezen nodig zijn in de wederopbouw en dat elke vorm van discriminatie tegen de
wet is. De parade en de feestavond na afloop verliepen zonder incidenten. De Timorese samenleving is
echter doorgaans niet gemakkelijk als je queer bent. Er is nog veel werk te doen voor organisaties die
zich inzetten voor de LGBT rechten in Oost Timor, maar met de goede opkomst op 29 juni is een start
gemaakt en is er tevens een signaal afgegeven naar de minder tolerante buurlanden en de regio.

Juli
In juli begon de aanloop naar de parlementsverkiezingen en ook Roelof Lanting was gearriveerd om
zich aan te sluiten bij de waarnemers van La’o Hamutuk. Nog een laatste uitwisseling van informatie,
samen met Atino Gusmão en toen werd het tijd om Roelof te introduceren bij zijn team. Voor Endie was
het tijd om terug te gaan naar Nederland.

Augustus
De voorbereidingen van de tweede Pasar Molen: Kraamhouders en muzikanten benaderen, mailing de
deur uit, overleggen met de molen over de invulling en de vergunning en alles wat daarbij komt kijken.
De posters en flyers verspreiden, Facebook bijhouden, afspraken maken met de vrijwilligers en vooral
ook onze eigen marktkraam goed voorbereiden. Op kantoor werden de memorabilia – meegebracht uit
Oost Timor – gesorteerd en de handgeweven sjaals goed gelucht. Er was veel te doen in weinig tijd.

September
Een zeer geslaagde Pasar Molen met veertien verschillende kramen, een goede opkomst en prachtig
weer! De grote knaller was het optreden van de Papuagroep Mambesak bovenop de stelling van de
molen. Vrijwilligers Flora en Charlie: bedankt voor jullie inzet! Egbert bedankt voor de ondersteuning
aan de kraam. Aandachtspunt is dat er niet voldoende eten was. Dat pakken we in 2018 anders aan.

Oktober
Grote schoonmaak van de archiefkasten en de kantoorruimte. Hele dozen met onnodige spullen gingen
naar de stort, om ruimte te maken en goed te inventariseren wat we in huis hebben. Roelof Lanting
kwam naar Utrecht om zijn waarnemingen en de samenwerking met La’o Hamutuk te evalueren.

November
Koos en Endie vertegenwoordigden onze stichting tijdens een discussiebijeenkomst in de Roode Hoed
in Amsterdam over koloniale beeldvorming in de publieke ruimte. Flora vertegenwoordigde onze
stichting tijdens de 45 jaar Jubileumbijeenkomst van HAPIN aan de Joseph Haydnlaan in Utrecht.

December: Fijne feestdagen en iedereen een goed en gezond 2018 gewenst!

Financieel jaarverslag 2017
Balans 2017
ACTIVA
Lopende rekening

€

Toelichting

1.481,36 NL59 INGB 0008454545

Spaarrekening

76,14 NL59 INGB 0008454545

Contante kas

53,20

Totaal
PASSIVA

1.610,70
€

Toelichting

Geparkeerd geld

686,26 Radio Povo Viqueque

Geparkeerd geld

573,13 Boek Eddy Korwa

Eigen vermogen

351,31

Totaal

1.610,70

Exploitatie overzicht 2017
INKOMSTEN

€

Toelichting

Evenementen

1.143,71 Pasar Molen

Reis Endie naar Oost Timor

1.250,00 Ontvangen van Paya’s Sisters, Dili

Verkoop memorabilia
Giften
Sponsoring boek Eddy Korwa

455,07 Diversen nieuw en uit voorraad
1.220,00 Operationeel en lopende projecten
609,50 Redigeren en vormgeving boek in wording

Rente ING
Totaal
UITGAVEN

0,17 Totaal (spaar-)rekeningen
4.678,45
€

Toelichting

Evenementen

1.050,96 Pasar Molen

Reis Endie naar Oost Timor

1000,00 Vliegticket

Inkoop memorabilia

262,58 Diversen (incl. handmade in Oost Timor)

Lopende projecten

138,74 Radio Povo Viqueque

Onkosten boek Eddy Korwa

36,37 Promotie en presentatie

Bankkosten ING

125,70 Totaal (spaar-)rekeningen

Kantoor

508,93 Kantoorartikelen, internet & website

Transport binnen Nederland

55,00 Deelname activiteiten en bijeenkomsten

Presentatie

83,75 Grafische materialen

Vrijwilligers

558,58 Presentjes/overleg/vergoedingen

Totaal

3.820,61

WINST / VERLIES

857,84

Positief

Jaaroverzicht
Beginsaldo op 01-01-2017
NL59 INGB 0008454545
NL59 INGB 0008454545 sparen

€

Toelichting

552,44 Courante rekening stichting
75,97

Kas contant

124,45 Memorabilia en operationeel

Totaal beginsaldo

752,86

Eindsaldo op 31-12-2017
NL59 INGB 0008454545

€

Toelichting

1.481,36 Courante rekening stichting

NL59 INGB 0008454545 sparen

76,14

Kas contant

53,20 Memorabilia en operationeel

Totaal eindsaldo

1.610,70

Verantwoording
Het activiteitenverslag werd samengesteld door Endie van Binsbergen, voorzitter.
Het financieel jaarverslag werd opgesteld door Flora van Abshoven,
gecontroleerd door Egbert Wever, waarnemend penningmeester,
geaccordeerd door Endie van Binsbergen, voorzitter.

