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Stichting “Joris Foundation”

Het jaar overziend

Ook het jaar 2021 werd beheerst door Covid-19, het zekerstellen van voedsel
voor de armen van Lintha - Myanmar, opknapwerk aan de schoolgebouwen, het
open houden van de scholen en lessen verzorgen tijdens de burgeroorlog en
allerlei medische en andere diensten leveren, die dat alles mogelijk maakt. De
ondersteuning door de Joris Foundation (JF) was daarmee bepalend voor het
welzijn van ons dorp.  Sinds de militaire staatsgreep, begin dit  jaar,  ligt  het
openbare leven namelijk hopeloos stil. Een drama voltrekt zich in dit land en
meer  dan  ooit  is  hulp  gewenst  bij  het  ondersteunen van onze  kinderen  in
Lintha!
De hotels in de buurt van Lintha zijn al maanden gesloten, klimaat verandering
ontregelt het werk van de vissers, er is nauwelijks werk meer. De honger wordt
steeds acuter.
Kinderen gaan de straat op om kokosnoten te zoeken die ze kunnen verkopen.

‘Nederland kan hier nog steeds veel goed werk verrichten.’1

Myanmar  was  jarenlang  een  voorbeeld  van  economische  vooruitgang  en
democratisering, na decennia van bestuur door een militair regime. Maar sinds
een nieuwe militaire staatsgreep, begin dit jaar, ligt het openbare leven door
een  algemene  staking  grotendeels  plat.  Het  werk  van  de  Nederlandse
ambassade is drastisch veranderd. Anneke Luwema: ‘We doen wat we kunnen.
Voor de bevolking is de situatie hartverscheurend.’

Politiek-economisch:
 Sinds de  Tatmadaw, zoals het leger heet in Myanmar, op 1 februari de

macht overnam, is het economische leven platgelegd, relaties met het
buitenland weer geminimaliseerd.

 Het  leger  heeft  de  bloedige  en  niets  ontziende  operatie  Anawratha
gestart om het opstandig volk onder controle te krijgen.

1 Weblogbericht | 19-07-2021 | Ministerie van BZ, interview van Anneke Luwema, Ambassadeur in Myanmar.
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 Het lijkt een conflict zonder einde: de strijd in Myanmar tussen de 
bevolking en het leger dat het land al decennia met ijzeren hand 
regeert. 

 Arrestaties, ook ‘s nachts, zijn aan de orde van de dag, net als geweld
tijdens demonstraties. 

 Aung San Suu Kyi, de leider van de partij Nationale Liga voor Democratie
(NLD) en winnaar van de verkiezingen, zit in de gevangenis.

 Toerisme  ligt,  mede  door  de  corona-pandemie,  nagenoeg  stil.
Commerciële vluchten gaan alleen nog het land uit.

 Scholen en universiteiten zijn dicht.
 Ziekenhuizen  en  andere  voorzieningen  werken  slecht  vanwege  de  al

maanden durende stakingen tegen het regime. 
 Het bankensysteem staat op instorten. 
 De bevolking bestaat uit meer dan 132 verschillende etnische volkeren,

waarvan de Rohingya in de westelijke provincie Rakhine en de Karen aan
de grens met Thailand de bekendste zijn. De  Rohingya zijn statenloos in
Myanmar en worden sinds jaar en dag vervolgd.

 Lintha, waar JF actief is, ligt buiten de grote politieke overrompelingen en
leeft haar leven in betrekkelijke veiligheid...

Covid  situatie
Covid situatie in Lintha viel relatief mee (matige symptomen). 
In de zones  Rakine, Kachin, Sagaing  en van Mae Sai  tot Mae Sot werd code
rood uitgeroepen. De rest van het land staat inmiddels op oranje met 607.000
gevallen en 20.000 doden eind 2021 (volgens hun min. van Gezondheid). 
Medische infrastructuur  ligt  in  puin  (geen bedden,  crematoria  overvol,  etc).
Veel  medisch  werk  wordt  ondergronds  verricht,  28  artsen  werden  sinds  1
februari  2021  gedood,  situaties  zijn  vaak  onbeschrijfelijk  met  alle  hulp
zoekende Covid patiënten en de vele jonge gewonden uit het verzet.
Door de onveilige situaties wordt nog steeds dringend aangeraden niet naar
Myanmar te reizen als het niet strikt noodzakelijk is.

Activiteiten
Zoals  reeds  gemeld,  de  activiteiten  van  de  JF  hebben  zich  in  2021  sterk
geconcentreerd  op  het  "dagelijkse":  hoe  kun  je  het  lijden  van  de
schoolkinderen  en  hun  ouders  in  Lintha wat  verzachten,  met  focus  op  de
meeste  schrijnende gevallen  en door  tevens  zo  goed  als  mogelijk  zeker  te
stellen dat de school open kan blijven.
Hierbij enkele bepalende activiteiten opgesomd uit het vorig jaar:

Organisatie van onze projecten: 
Sinds "altijd" in handen van Mommy Sue, die ongelofelijk goed werk verricht,
dag  en  nacht  inzetbaar  is  en  ondanks  het  voortschrijden  van  leeftijd
enthousiast en energiek blijft. Voor ons is zij de Mother Teresa van Myanmar.
Mommy Sue kan al jaren het land niet uit om familie in Engeland te bezoeken,
want als ze weggaat kan ze voorlopig Myanmar niet meer binnen. Lichtpunt
voor de continuïteit van de school is(Mommy Sue is de jongste niet meer), dat

© JANUARI 2021 BESTUUR JORIS FOUNDATION | KVK 65654110 | RSIN 856203749 | | IBAN NL56ABNA0531370984  2



een geweldige man zich heeft aangediend als mede-coördinator, hij is oprichter
en voorzitter van Trash Heroes Myanmar (uit privacy overwegingen noemen we
hem Carl).

Voedsel veiligheid. 

Mommy Sue vertelt: "Our food projects are going on all the time and it is 
heartbreaking to see how some people are living, and we get used to seeing 
poverty".  Alle geholpen families waren direct of indirect verwant aan de 
kinderen van de Joris school en het ‘fair’ inzicht van directeur Mommy Sue in 
het leed van de getroffenen.

School activiteiten. 
Opening school eind mei, sluiting in juli. Weder-opening in november, dit in 
tegenstelling tot de grote steden waar alles dicht was. Families en kinderen 
kwamen in drommen, de wachtlijst bleef groeien. Alweer volgens Mummy Sue: 
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"It makes me feel emotional to see the students so eager to come to our 
school, and daily more parents are coming, wanting their children to enroll." 
Meer dan 850 kinderen volgen nu les in onze klassen. 

Leraren. 
Het team houdt vol en doet onder aanvoering van Mommy Sue haar uiterste
best in  moeilijke omstandigheden.  Onze teacher  Tin Tin Kaing echter  kreeg
vorig  jaar  te  horen  dat  ze  kanker  had.  Na  chemokuren,  die  dankzij  vele
donaties betaald kon worden, kreeg zij  vorige week het fijne nieuws dat ze
'schoon' is. Zij doet nu weer actief mee op school. 
Medisch. 

Eén van onze Nederlandse zorgmedewerkers heeft haar bonus van 1000 euro
aan JF afgestaan.  Dankzij haar donatie is de 10 jaar oude Win Pa Pa gered van
haar klompvoet. Zij heeft de operatie goed doorstaan en heeft nu een prothese
waar ze inmiddels al handig mee kan lopen. 
Dankzij een unieke samenwerking met het Rode Kruis zal de prothese elk jaar
worden aangepast. Ze is een uitstekend leerling en komt nu weer naar school.
Onze focus is altijd gericht op educatie, maar we kunnen de ogen niet sluiten
voor sommige schrijnende gevallen.

Fietsen. 
Mede  dankzij  een  contact  van  Carl  heeft  de  school  100 nieuwe  fietsen
bemachtigd. De organisatie  Lesswalk voorziet studenten, die soms meer dan
3 uur  moeten  lopen  naar  school,  van  een  fiets.  Fietsen  hebben echter  wel
onderhoud  nodig.  Er  wordt  nu  gekeken  naar  een  functie  voor  een  lokale
fietsenman, die hiermee de kinderen helpt maar zelf ook meteen uit de cirkel
van armoede kan stappen.

Muziek. 
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Dankzij het feit dat Lintha vele bezoekers van over de hele wereld heeft, komen
er  soms  bijzondere  projecten  van  de  grond.  Zo  ook  het  project  van  de
professionele violist Aaron, uit  de US.  Behalve dat hij  violen aan de school
doneerde, gaf hij ook vioolles aan leergierige kinderen. Terug in de VS is Aaron
doorgegaan met het geven van lessen online. Zodra het weer kan, zal Aaron
zich weer voor een concert in  Lintha melden.  Ook Allie Dunnington geeft de
muzikale kinderen inmiddels online vioolles. 

Klimaat verandering. 
De toch al zo arme gemeenschap werd getroffen door dermate slecht moesson
weer, dat van een ramp gesproken kon worden. Exceptionele windstoten en
stortregens die dagen achtereen het gebied teisterden. Ondanks de drainage,
die vorig jaar rond het schoolplein was aangebracht, stond het water tot in de
klassen. Het Joris gebouw is op een verhoging gebouwd, computers en andere
apparatuur werden veilig naar de bovenverdieping gebracht. Het dorpje Lintha
stond grotendeels volledig onder water. De mensen moesten per boot gered
worden.  Sue  en  haar  team  zijn  dagen  op  pad  gegaan  om  de  mensen  te
voorzien  van  water  en  eten.  Hutjes  waren  ingestort,  ook  het  naburige
ziekenhuis was volledig ondergelopen, waardoor hulp van die kant onmogelijk
was. In deze ellende was het weer geweldig om te zien hoe snel Mommy Sue
en haar team paraat stonden om te helpen. 
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1. Doel realisatie 2021

Er is formeel decharge gegeven voor directie en beleid uit 2021.
Alle ondernomen acties zijn gedocumenteerd en af gerapporteerd.
Het  sponsor  doel  voor  2021  werd  ruimschoots  gehaald  met  een  balans  in
liquide middelen per:
31 december 2020 van: € 21.077,27 versus
31 december 2021 van: € 34.227,33
Baten:

- website direct: €   3.171,83 (11,2%)
- particulieren: € 21.267,00 (74,8%)
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- restitutie: €   4.000,00 (14%)
- Totale baten: € 28.438,83 (100%)

Lasten:
Getransfereerde sommen naar Myanmar waren in 2021 ietwat beperkt door de
enorme transfer problemen die we n.a.v. de crisis ondervonden.

- transfer direct: € 14.223,51
- overhead: € 843,22
- financiële kosten: € 244,84
- Totale lasten: € 15.311,57

Positief saldo 2021: € 13.127,26

Overhead
Onze overhead kosten staan op slechts 5,5 % (€ 843,22) van totale kosten,
hetgeen ruim binnen de gewenste marge van 10% ligt.

Impact
Samenvattend was de impact van JF in 2021 weer groot:

 JF sponsort inmiddels een groot deel van de 850 leerlingen, die dankzij de
inzet van ± 12 leraren en leraar trainees  dagelijks naar school komen.
Zowel in het basisonderwijs als op de middelbare school.

 Ondersteunde voedselpakketten;
 financierde medicijnen en operaties van kinderen met Rachitis en maakte

een complexe klompvoet operatie mogelijk;  
 betaalt de opleiding en salarissen van leerkrachten. Ondanks het mooie

werk van de vele vrijwilligers die tijdelijk voor de klas staan, zijn er vooral
leerkrachten nodig, die ook de lokale taal spreken.

 heeft  financieel aanzienlijk kunnen bijgedragen aan onderhoud van de
schoolgebouwen. Het gebouw telt  vier lokalen en biedt mogelijkheden
voor tal van bijeenkomsten. 

 heftige klimaat ontregeling, overstromingen en families die zonder basis
levensvoorzieningen kwamen te staan.

2. Risico beheersing

Politiek risico
Topdiplomaat Laetitia van den Assum vertelt: 'Het is bijna creatief op hoeveel
manieren het leger mensen doodt. De geest is uit  de fles, het is chaos. En
niemand durft te zeggen waar dit naartoe gaat."
Myanmar wordt geconfronteerd met een diepe economische crisis (reeds - 18%
van het BNP) die miljoenen in armoede  drijft en enorme behoeften creëert aan
zowel humanitaire hulp als bredere lange termijnondersteuning op het gebied
van gezondheid, onderwijs en levensonderhoud. 
Vele  donorlanden trekken zich terug,  het  is  moeilijk  om donorgeld het  land
binnen te voeren, we ondervonden dit als JF regelmatig in 2021.
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Voor  de  militaire  machtsgreep  had Nederland  prachtige  projecten  op  het
gebied van landbouw en watermanagement, deze zijn inmiddels bevroren. 
De meeste waarnemers verwachten een langdurige patstelling te midden van
toenemende repressie. Pogingen om te bemiddelen van landen als China, Japan
en  leden  van  ASEAN,  de  Associatie  van  Zuidoost-Aziatische  Naties,  zijn  tot
dusver vruchteloos gebleken.
Vele buitenlandse bedrijven trekken zich terug.

Koers risico
De abrupte ineenstorting van de Myanmarese  kyat, die meer dan 60 procent
van zijn waarde heeft verloren, is het laatste teken van de benarde situatie
waarin  de  economie  van  het  land  verkeert.  Hoge  inflatie,  stijgende
voedselprijzen en een acuut geldtekort  hebben de bevolking in economische
wanhoop gestort.

Internationale reacties zijn niet mals:
 Myanmar faces falling currency, dollar crunch as economy worsens. The 

kyat has tumbled about 50% since the military seized power
 Myanmar’s military government plans to establish a digital currency to 

support domestic payments and boost the economy within the year.
 Myanmar’s economy could have been 30% larger without the twin blows 

of the pandemic and coup.
 A group led by supporters of ousted leader Aung San Suu Kyi recognized 

Tether as an “official currency” for use in a fund-raising campaign that 
seeks to topple the military regime. 

 Restrictions on cash withdrawals have fueled worries about the safety of 
money; we have fortunately good relations with persons in the capital of 
Naypyidaw who can facilitate us in a safe way (names not divulgated). 
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Operationeel risico
Geen korte  termijn  operationele  risico’s,  tenzij  bestuursleden  wegvallen  die
eigen verantwoordelijkheden en rollen te vervullen hebben.
Het aansluiting vinden bij uitvoerende partners en leveranciers is een uitdaging
op zich,  vanwege communicatie,  vertrouwen, overleg en het vinden van de
juiste modus operandi, gedreven door de afstand van JF t.o.v. het werkterrein in
Lintha, Myanmar (= control functie).
Deze onzekerheden zullen ook in 2022 de levensvatbaarheid van JF bepalen.
Een  algemener  risico  dat  bij  Stichtingen  voorkomt  is  een  gebrek  aan
professionalisering en focus.
Wij zijn ons daarvan terdege bewust en hebben als bestuur daarom besloten
zorgvuldig volgende stappen te zetten. Geen overhaaste inzet zonder gedegen
voorbereiding.  

3. Financieel beleid en financiële resultaten
Het financieel verslag 2021 wordt separaat gepubliceerd op de website van de
Stichting.
In  algemene zin  valt  vast  te  stellen  dat  in  2021 een  bedrag is  besteed in
Myanmar, dat in lijn ligt met binnengehaalde sponsoring.
Het accountant bureau Cramer Accountants en Belastingadviseurs B.V. zal ook
dit  jaar  de  jaarrekening  van  de  Stichting  samenstellen.  Deze
samenstellingsopdracht wordt door hen uitgevoerd volgens Nederlands recht,
waaronder  de  voor  accountants  geldende  Standaard  4410,
"Samenstellingsopdrachten".
Alle  uitgaven  zijn  gedocumenteerd  en  verantwoord  door  ACT,  die  lokaal  in
Lintha haar eigen rekening heeft en de uitgaven aldaar toelicht. Er heeft dit
jaar  geen  reis  plaatsgevonden.  Wel  is  intensief  contact  gevoerd  met  Rob
Howell, hun financiële manager (CFO).
Er  hebben  praktisch  geen  uitgaven  plaatsgevonden  in  Nederland  voor
organisatie of marketing.
Bij JF waren in 2021 geen werknemers in dienst.

4. Impact en SDG
In 2020 is een begin gemaakt met een betere definitie van de impact van onze
acties en de toegevoegde waarde die we hebben voor aspecten zoals door de
VN gedefinieerd. 
Voor onze Stichting zal in komende jaren de ‘duurzaamheid’ van onze acties
beter  uitgewerkt   moeten worden en de impact  op de gemeenschap beter
gekwantificeerd (meten is weten).

5. Communicatie met belanghebbenden

Partnering
Formele communicatietaal van JF is Nederlands (= prioriteit aan donoren), doch
we communiceren in het Engels met Myanmar en de UK.
Er  heeft  in  2021  beperkt  doch  regelmatig  contact  plaatsgevonden  met
belanghebbenden.
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Dat  beperkt  contact  hield  in  het  versturen  van  nieuwsbrieven  over  de
ontwikkelingen in het dorp Lintha, het schriftelijk bedanken voor donaties of in
enkele gevallen de persoonlijke motivatie en dankjewel bezoeken.
Dit geldt althans voor belanghebbenden (= sponsors, donors, vrijwilligers) in
Nederland. 
Ook dit jaar is de samenwerking met de lokaal gevestigde Andrew Clark Trust
(afgekort als ACT) uitstekend geweest, al is de verantwoording voor onze acties
aldaar, alsmede de onmogelijkheid om ter plaatse te gaan inspecteren, altijd
een kleine rompslomp die zorgvuldigheid en doorzettingsvermogen vergt. Dit
jaar is deze toetsing verbeterd door maandelijkse "virtual progress meetings"
te houden. 
Ook regelmatig contact vond plaats met Burmakids.uk en nu ook met de Trash
Heroes organisatie.

Gegevensbescherming:
Van alle personen met wie we communiceren worden email adressen en zoveel
mogelijk telefoonnummers opgeslagen. Deze gegevens worden uitsluitend ten
behoeve van onze eigen interne correspondentie gebruikt en bewaard.
Sinds  2018 geldt  de  Algemene Verordening  Gegevensverwerking  (AGV).  De
Stichting heeft een Privacy beleid, volgt het AGV, respecteert confidentialiteit
van haar donateurs en verhandelt geen persoonlijke gegevens.
Mocht  u  aanvullende  informatie  wensen,  of  inzicht  willen  in  uw
persoonsgegevens, neem dan contact op met: jorisfoundation@gmail.com.

6. Verwachte gang van zaken in 2022
In het licht van de groeiambitie en het streven om JF zelfstandig te kunnen
laten opereren, zet het Bestuur het komend jaar in op capaciteitsopbouw ten
aanzien van fondsenwerving en sponsorrelaties, versterking van de financiële
structuren  en  systemen,  en  strategische  leiderschaps-  en
organisatieontwikkeling. 
Ten slotte  zal  het  Bestuur  doorgaan met  ondersteuning brengen aan acute
noden in het dorp als gevolg van de instabiele politieke situatie in Myanmar.
Vrede maar ook opleiding blijven fundamentele begrippen in de bestrijding van
armoede. 

7. Maatschappelijke aspecten van ondernemen

© JANUARI 2021 BESTUUR JORIS FOUNDATION | KVK 65654110 | RSIN 856203749 | | IBAN NL56ABNA0531370984  10



JF is een organisatie van zeer beperkte omvang. De organisatie heeft geen vast
kantoor  en  laat  nauwelijks  een  footprint  achter,  omdat  zoveel  mogelijk
papierloos  wordt  gewerkt.  De  reizen  naar  Myanmar  zijn  beperkt,  vooraf  in
bestuur verantwoord en altijd voor eigen rekening georganiseerd.
Bij aspecten van ondernemen wordt gedacht aan de wijze waarop de Stichting
omgaat met zijn kapitaalverschaffers, werknemers en andere stakeholders, het
milieu, corruptie, problematiek op het gebied van mensenrechten, enzovoort. 

8. Governance
Stichting JF werd op 24 maart 2016 opgericht onder KVK Amsterdam nummer
65654110 (RSIN nummer: 856203749)
JF is statutair gevestigd te Santpoort Zuid en is een Stichting onder Nederlands
recht. 
Voor  het  in  aanmerking  komen  van  een  Algemeen Nut Beogende Instelling
(ANBI)  is  JF  verplicht  onderstaande  informatie  beschikbaar  en  openbaar  te
maken via de internetsite van de Stichting. Hetgeen ook elk jaar gebeurt.

Visie & missie.
Joris van de Graaf overleed op jonge leeftijd. 
De hang naar echtheid en authenticiteit, niet oordelen, is bij Joris altijd groot
geweest. 
In Myanmar, in het kleine vissersdorp Lintha in Myanmar, was Joris enige tijd
leraar Engels.
In de afgelopen paar jaar is gebleken dat er voldoende mogelijkheden bestaan,
professionalisme  aanwezig  is  om  de  behoevende  kinderen  van  Lintha  te
ondersteunen en onderwijs te bieden, “in de geest van wat Joris wilde.”

“Educatie is het krachtigste wapen om de wereld te veranderen”.
De missie van onze Stichting zoals in de statuten verwoord is om:

o Onderwijs te bevorderen en medische hulp verlenen aan de kinderen
in het algemeen en in het bijzonder aan de kinderen van Lintha te
Myanmar;
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o De lokale Andrew Clark Trust (www.myanmaraid.org.uk),  ter plaatse
geleid  door  Mrs.  Sue  Ozturk  (veelal  Mommy  Sue  genoemd)  te
ondersteunen in de meest ruime zin;

o Alsmede  het  verrichten  van  alle  verdere  handelingen  die  met  het
vorenstaande  in  de  meest  ruime  zin  verband  houden  en  daartoe
bevorderlijk kunnen zijn.

Adres: Louise de Colignylaan 50, 2082 BP, Santpoort Zuid, gemeente Velzen.

Bestuurssamenstelling:
 Voorzitter: Mevr. M.W Kroese
 Secretaris: Dhr. Dr. A.J. Korteweg
 Penningmeester: Mevr. C.M.L. van de Graaf
 Bestuurslid: Dhr. J. Kroese
 Bestuurslid: Dhr. J. L. van de Graaf

Een bestuurslid wordt benoemd voor een periode van vier jaar, en kan voor een
aansluitende periode van vier jaar worden herbenoemd.
Er vond geen verandering plaats in het Bestuur van de Stichting. 
Alle leden werden herbenoemd voor een nieuwe periode van 4 jaar t/m 2024.
Door de Corona crisis in 2020 kwam het Bestuur niet  fysiek in vergadering
bijeen.  Er  vond  wel  regelmatig  en  zorgvuldig  afstemming  plaats  onder
bestuursleden.  Naast  de  specifieke  taken  en  verantwoordelijkheden  van  de
voorzitter,  secretaris  en  penningmeester,  is  een aantal  taken in  de  praktijk
verdeeld over de drie bestuursleden.

Statutenwijzigingen: In het verslagjaar vond geen statutenwijziging plaats. 

Belangen:  In  het  verslagjaar  heeft  de  Stichting  geen  belangen  gehad  in
andere vennootschappen of juridische entiteiten.

Beloningsbeleid:
De Stichting werkt slechts met onbetaalde vrijwilligers. 
De Stichting heeft geen directie of werknemers in dienst. 
Bestuurders genieten geen beloning voor hun werkzaamheden, zij hebben wel
recht op vergoeding van in hun functie gemaakte kosten en voor de kosten
gemaakt  tijdens  opdracht-  en  controle  reizen  naar  Myanmar.  Van  deze
mogelijkheid is tot nu toe geen gebruik van gemaakt.
Ook  worden geen  onkosten vergoed  voor  het  vervoer  van  en  naar
vergaderingen, noch voor binnenlandse promotie reizen. 

Transparantie: Administratieve, bancaire en marketingcommunicatie kosten
van de Stichting worden verantwoord in het jaarverslag.
De  Stichting  geeft  elk  jaar  een  jaarbericht  uit,  inclusief  een  financiële
verslaglegging,  waarvan  een  integrale  kopie  onder  het  menu-item
jaarberichten op haar internet website te vinden zal zijn.

ANBI-status: Er is geen verandering opgetreden in deze status.
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Waarden en normen van de Stichting:  JF is een Stichting die, naast het
mogelijk maken van educatie, tevens de educatie van normen en waarden in
de breedste zin wil bevorderen.
Empirisch  onderzoek  toont  keer  op  keer  aan  dat  als  je  kinderen  op  jonge
leeftijd al bewust maakt van omgangsvormen, respect, etiquette, kortom de
algemeen aanvaarde normen en waarden, dan hebben zij daar de rest van hun
leven profijt van! 
Daarvoor geeft de Stichting uiteraard zelf het goede voorbeeld door zich aan
de  universele  normen  en  waarden  te  houden.  Deze  zijn  natuurlijkerwijs
ingegeven door haar internationale ambitie, die respect voor andere culturen
en  gewoonten  afdwingt,  begrip  voor  lokale  culturele  omstandigheden  en
gebruiksvormen  en  in  ieder  geval  alle  universele  waarden  zoals  non-
discriminatie,  enz.,  onafhankelijk  van  enige  cultuur,  religie  of  filosofie, Ook
normen als vrijheid, gelijkheid en rechtvaardigheid worden uiteraard tot onze
hoogste en meest fundamentele waarden gerekend.

Aldus opgetekend, 15 maart 2022
A.J. Korteweg, secretaris JF
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	‘Nederland kan hier nog steeds veel goed werk verrichten.’

