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Jaarverslag Christian Peacemaker Teams – NL 2017
Beste lezers,
Hierbij het jaarverslag van CPT over 2017. Wij beschouwen dit jaar als de afronding van de
overdracht van het coördinatorschap van Maarten van der Werf naar Irene van Setten. In het
onderstaande zal ik kort de werkzaamheden van het afgelopen jaar omschrijven en vooruitblikken op
de werkzaamheden in 2018.
Delegaties
In 2017 hebben een drietal mensen succesvol deelgenomen aan een CPT-delegatie. Twee mensen zijn
op reis geweest naar Israël/Palestina, en één iemand heeft het project in Koerdistan bezocht. Wij
hebben goede hoop dat van deze deelnemers één of twee binnen afzienbare tijd zullen deelnemen
aan de CPT-training.
Allen hebben dankbaar gebruik gemaakt van de sponsoring die DGWW biedt voor de reiskosten en
hebben voor de overige deelnemersbijdrage zelf fondsen geworven. Daarnaast heeft zich voor
delegatiegangers naar Israël/Palestina een vaste sponsor aangediend, die per deelnemer € 300,- van
de delegatiedeelname sponsort (ongeveer 1/5e van het totaalbedrag). Dit maakt het gemakkelijker
voor deelnemers om te besluiten deze stap te zetten.
In de toekomst spant CPT-NL zich in om delegatiegangers goed te begeleiden, zodat zij deze stap
gemakkelijker kunnen zetten en na terugkomst hun verhalen delen met de Nederlandse achterban.
Internationaal
CPT-NL staat uiteraard niet op zichzelf, maar maakt deel uit van het wereldwijde netwerk van
CPT’ers. Op dit moment uit zich dat voornamelijk door onze betrokkenheid bij het Europese project
op Lesbos. Tijdens de Europese convergence is Annelies Klinefelter aangewezen als medecoördinator van het Lesbos-project en Irene van Setten coördineert de fondsenwerving voor dit
project. Voor de uitvoering van haar werkzaamheden heeft Annelies een aantal maanden bij het
project op Lesbos doorgebracht.
Tevens is gedurende dit jaar een maandelijks overleg gestart tussen de verschillende nationale en
regionale CPT-groepen om op die wijze op de hoogte te blijven van elkaars activiteiten en de
werkzaamheden van het hoofdkantoor in Chicago. Dit overleg heeft bijgedragen aan het verkorten
van de onderlinge lijnen en zorgt ook voor een groter gevoel van wederzijdse betrokkenheid.
Fondsenwerving
CPT is geen uitzondering met betrekking tot het – in het algemeen – teruglopen van financiën. Om
van het Lesbos project in de toekomst een volwaardig CPT-project te maken is de eis gesteld dat de
fondsenwerving volledig door Europa georganiseerd wordt. Daarnaast hebben we ook in Nederland
te maken met grootse plannen en teruglopende financiering. Om beide uitdagingen het hoofd te
bieden is dit jaar veel geinvesteerd in het opdoen van kennis van en ervaring met fondsenwerving. Dit
is een grote tijdsinvestering, maar noodzakelijk om onze werkzaamheden in de toekomst voort te
kunnen zetten.
Deze inspanningen zijn in Nederland vooral duidelijk geworden door de collecte tijdens de
vredesweek en het kerstappél dat aan de doopgezinde gemeenten is verzonden. Internationaal is ook
geld bijeen gehaald voor het opstarten van het Alternatives to Violence programma op Lebos.
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Promotie
In 2017 heeft CPT-NL al flink aan de weg getimmerd door met de vredescollecte 4,500 maal de
nieuwe folder te kunnen verspreiden. De folder is bewust tijdloos waardoor de nog bestaande
voorraad lang mee kan.
Naast de niewe folder is ook geïnvesteerd in de ontwikkeling van een nieuwe website. Deze zal meer
aansluiten op de moderne gebruiker, met verbindingen naar een blog en de social media pagina’s van
CPT (facebook en twitter) en goede gebruiksmogelijkheden niet alleen op de computer, maar ook op
mobiele apparaten als tablets en telefoons. De website heeft een totale transformatie ondergaan met
betrekking tot inhoud en uiterlijk.
De inzet op promotie werpt op dit moment vooral vruchten af door het grotere aantal aanvragen
dat wij ontvangen om over de verschillende projecten (vooral Lesbos) te spreken.
Dankwoord
Een CPT-groep bestaat niet alleen door het werk van een coördinator. Op deze plaats zou ik graag
Maarten van der Werf bedanken voor zijn jarenlange inzet in deze functie, zonder welke mijn
vliegende start niet mogelijk was geweest. Daarnaast een hartelijk dank aan Roel Meihuizen, wiens
financiële administratie door de verschillende potjes van delegatiegangers, projecten en willekeurige
donaties er niet makkelijker op wordt door onze inspanningen. Uiteraard danken wij ook
Doopsgezind Wereldwerk hartelijk voor de financiëring van dit project, en de mogelijkheid om
financiën te genereren voor het project op Lesbos middels de vredescollecte.
Vooruitblik 2018, eigen stichting, promotie, concerten en fondsenwerving
Ook in 2018 gaan wij door met de werkzaamheden van CPT-NL. Deze zullen dan plaatsvinden vanuit
een eigen stichting, die zo spoedig mogelijk opgericht zal worden en welke uiteraard warme banden
zal blijven onderhouden met Doopsgezind Wereldwerk.
We blijven zoeken naar manieren om het werk van CPT bij meer mensen bekend te maken en hen
uit te nodigen met ons mee te doen. Dit doen wij door contact te blijven onderhouden met hen die
al op delegatie geweest zijn, door nieuwe geïnteresseerden aan te trekken, en door de bekendheid
van CPT te vergroten.
Dit laatste willen wij in 2018 doen door een promotievideo op te nemen en door een concertreeks
te organiseren waarin baritonzanger en CPT’er Anthony Brown mensen op laagdrempelige wijze
kennis laat maken met het geweldloze transformatie van geweld en onze eigen rol daarin.
Voor onze plannen in 2018 is meer geld nodig dan de huidige begroting toe laat. Daarom zullen wij
onze in 2017 opgedane ervaring met fondsenwerving inzetten en uitbreiden om de financiering van
deze plannen rond te krijgen.
Met vriendelijke groet,
Irene van Setten
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