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Mensenrechten

Willie Pronk werkte jarenlang bij HIVOS als beleids-
medewerker mensenrechten. Na haar pensionering 
verbleef ze elk jaar zes maanden in Kenia om als 
vrijwilliger NGO’s te ondersteunen, die actief zijn op 
het terrein van mensenrechten. Ze zal vertellen om 
welke rechten het nu eigenlijk gaat en waarom die zo 
belangrijk zijn voor de bevolking. 
Aan de hand van haar praktijkervaringen laat ze zien 
hoe de betrokken NGO’s bij hun voorlichtingsbijeen-
komsten te werk gaan en wat de resultaten zijn van 
hun werk.

Millenniumdoelen

De Verenigde Naties stelden in 2000 de Millenniumdoelen op: in 2015 moet 
wereldwijd de armoede gehalveerd zijn, gaan alle kinderen naar school en 
hebben mannen en vrouwen gelijke rechten.

Wat er is van dit streven terecht gekomen en hoe blijkt dat in de praktijk? 
Ton van der Lee, jarenlang werkzaam in Afrika, maakte in 2011 de docu-
mentaire De Belofte. 
Aan de hand van het leven van drie jonge Ghanezen, die het heel moeilijk 
hebben om vooruit te komen, worden kritische vragen gesteld over het effect 
van jarenlange ontwikkelingshulp. 
Is de Westerse benadering wel de juiste en moet er niet veel meer uitgegaan 
worden van de kracht en de manier van denken van Afrikaanse mensen zelf? 

Na het welkomstwoord door onze voorzitter Jan Bik, zal Lize van den Berg, 
stafdocent VWO op het Griftland College, de opbrengst bekendmaken van de 
actie, die de tweedeklassers hebben gevoerd voor sanitaire voorzieningen bij 
de Golden Child Community School in Tagadzi, Ghana. 

Voor de pauze heeft Willie Pronk het woord en na de pauze wordt De Belofte 
vertoond. 

In de pauze is er ruim gelegenheid om onder het genot van een drankje en 
hapje met elkaar bij te praten. Ook is de Wereldwinkel weer aanwezig  met 
mooie (Kerst)kaarten en lekkernijen. 

Dit zijn de twee thema’s 
van onze ontmoetings-

avond op vrijdag 25 
november in de aula van 

het Griftland College, 
Noorderweg 79, Soest. 

Zaal open om 19.30 uur. 
Het programma begint 
om 20.00 uur en duurt 

tot ongeveer 22.30 uur. 

Het bestuur van de Derde 
Wereldgroep Soest 

nodigt u van harte uit 
voor deze avond.

De toegang is gratis. 
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