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AANKOMST VAN HONNEUR-DAVID SAFARI, MENSENRECHTENACTIVIST UIT CONGO
Op donderdag 15 september ga ik naar Schiphol om onze zesde gast voor het Shelter City
project Haarlem af te halen.
Hoewel Honneur erg vermoeid is door de lange reis van Bukavu in Congo naar Amsterdam
Schiphol, maakt hij toch een frisse en opgewekte indruk op mij.
Hij is opgelucht dat hij hier is en zegt dat alle spanningen van hem afvielen toen hij uit het vliegtuig
stapte.
Onderweg geeft hij als eerste indruk van Nederland: “Hier is discipline”, mijn land is een jungle”.
Eenmaal aangekomen in zijn appartement in Haarlem Noord wil hij eerst uitrusten en bijslapen.
Daarna zullen wij als vrijwilligers en de gastheer en gastvrouw die onder hem wonen HonneurDavid wegwijs maken in zijn nieuwe woonomgeving.

INTRODUCTIE VAN HONNEUR-DAVID SAFARI (33)
Honneur woont in Bukavu, een stad in het Oosten van de Democratische Republiek Congo (DRC). De
hoofdstad van Congo ligt in het westen en heet Kinshasa.
Hij is mede-oprichter van- en journalist bij het digitale radiostation “La Prunelle” dat is opgericht in
2017.
La Prunelle houdt zich bezig met zaken van politiek, economie en sport en veiligheid, die vooral te
maken hebben met mensenrechten. Minderheden, zoals de etnische groep de Pygmeeën, en
seksuele minderheden krijgen bijzondere aandacht.
Al op jonge leeftijd was het ouderlijk gezin van Honneur gedwongen te vluchten voor de
voortdurende oorlogssituatie in Zuid-Kivu, de streek waar hij woont. Jarenlang hadden zijn ouders
en de kinderen geen vaste verblijfplaats. Om hen heen gebeurden gruwelijke wreedheden. Het
land was in chaos en overal trokken rebellenlegers en milities plunderend rond.
Dit was de periode van de Congolese oorlogen. Toen Honneur zijn opleiding tot journalist had
afgemaakt woonde hij een proces bij tegen de Pygmeeën die al eeuwen in de bosgebieden in
Centraal Afrika wonen. Hun leefgebied was door UNESCO tot beschermd natuurgebied verklaard
en de regering wilde hen daarom uit het natuurpark verwijderen.
Vanaf dat moment heeft hij zich hun lot aangetrokken en komt hij op voor hun rechten via zijn
radiostation. La Prunelle heeft per dag 8000 luisteraars in en buiten Congo.
Honneur heeft een gezin met 3 jonge kinderen, maar hij wisselt voor zijn werk vaak van
verblijfplaats omdat hij vreest voor zijn veiligheid.
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WAT WIL HONNEUR BEREIKEN DOOR MIDDEL VAN ZIJN WERK IN KIVU?
Zijn belangrijkste doel is het bevorderen van de vrede in Congo, maar voorwaarde daarvoor is
dat er eerst rechtvaardigheid is. Er zijn grote problemen zoals het feit dat veel jongeren tijdens de
oorlogen op jonge leeftijd zijn geronseld door milities als kindsoldaten. Geweld is gewoon
geworden.
Verder moeten nog veel feiten boven tafel komen over de verschrikkingen van de afgelopen
periode. Wie heeft wat gedaan?

WAT WIL HONNEUR-DAVID BEREIKEN ALS GAST VAN SHELTER CITY IN HAARLEM?
-In de eerste plaats wil hij tot rust komen en veel tijd besteden aan zijn gezin via dagelijkse Zoomcontacten.
-Verder wil hij werken aan het verbeteren van zijn Engels. Hij hoopt dit te doen door veel Engels te
spreken en door les te krijgen van een professionele docent.
-Hij heeft behoefte aan psychische begeleiding.
-Honneur wil ook netwerken en bekendheid geven aan zijn strijd voor de mensenrechten. Hij wil
nieuwe vaardigheden leren om zijn werk beter te doen.

WAT KUNNEN SHELTER CITY EN HET BEGELEIDINGSTEAM VAN VRIJWILLIGERS HEM BIEDEN?
Wij gaan met hem op stap om Haarlem te leren kennen (stadswandeling, markt- of
museumbezoek).
Wij voorzien hem van een betaalpas en een ov-kaart. We helpen bij aanschaf van kleding of
voeding.
Wij assisteren bij activiteiten in Haarlem zoals een lezing geven, een bezoek brengen aan de
wethouder onder wie Shelter City valt.
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WAT DEED HIJ DE EERSTE WEKEN?
-bezoek aan activiteiten tijdens de Vredesweek
-fietstocht door de duinen naar de Zee/het strand
-Een vijfdaagse training in Den Haag samen met andere gasten van het Shelter City project in
Nederlandse steden. De deelnemers hebben gewerkt aan mentale weerstand, aan het teweeg
brengen van impact door het werk en aan het inschakelen van de omgeving. Tenslotte hebben ze
ervaringen gedeeld.
-bezoek cartoon-expositie “de ontmaskerde macht”.
Tot nu toe is Honneur tevreden over zijn verblijf hier. Hij maakt een ontspannen indruk.
Wij als vrijwilligers zijn positief over onze nieuwe gast en hopen, samen met hem, zijn verdere
verblijf tot een succes te maken

Gerard Wesselius
6 oktober 2022
Shelter City Haarlem wordt
georganiseerd door de Pletterij
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