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HONNEURS VERBLIJF IN HAARLEM TOT NU TOE
Als ik Honneur-David opzoek in zijn appartement is hij inmiddels 7 weken in Haarlem.
Hij maakt een ontspannen indruk en hij voelt zich veilig in Nederland.
Wel maakt hij zich zorgen over zijn gezin en over de situatie in Congo.
Daarover gaan we in gesprek.
Honneur-David heeft twee keer per dag een intensief contact met zijn vrouw en kinderen. Hij
weet dat ze op dit moment veilig zijn maar in Congo is het gevaar nooit ver weg. Het grootste
probleem is de onvoorspelbaarheid. De Congolese overheid heeft weinig gezag en het land
verkeert permanent in een staat van chaos. Hij heeft met zijn vrouw afgesproken dat ze altijd
voor het donker thuis met zijn.
Op de activiteiten en de excursies in Haarlem met de vrijwilligers van Shelter City kijkt hij
tevreden terug. Hij bezocht o.a. de onderdelen van de Vredesweek, maakte wandelingen langs de
Haarlemse hofjes, zag een film over David Bowie in de Koepel, hij genoot van de natuur in
Elswout en in de duinen/bij het strand.

ZIJN MENSENRECHTENACTIVITEITEN IN CONGO
Honneur heeft dagelijks contact met zijn organisatie La Prunelle. Hij schrijft teksten en verzorgt
radio-uitzendingen. De uitzendingen voor het binnenland gaan vooral via radio, omdat iedereen in
Congo een radio heeft. Buiten Congo gaan de uitzendingen via internet.
Het verspreiden van nieuwsberichten is riskant.. Daarom heeft Hebben de
mensenrechtenactivisten manieren ontwikkeld om de gevaren te omzeilen. Bijvoorbeeld door te
werken via andere netwerken of door schuilnamen te gebruiken.
Honneur richt zich vooral op de positie van minderheden als Pygmeeën en de LGBTI+
gemeenschap.
De Pygmeeën die zijn verdreven uit hun traditionele leefgebieden in de regenwouden leven nu als
paria’s aan de rand van de samenleving.
Als ik vraag hoe hij zijn werk vol kan houden vertelt hij dat op sommige punten wel successen te
melden zijn. In 2021 is met grote meerderheid een wet in het parlement aangenomen die de
positie van de Pygmeeën gaat verbeteren. Zij krijgen dezelfde burgerrechten als de andere
Congolezen en hun kinderen krijgen recht op onderwijs. President Tshisekedi moet nog wel zijn
handtekening zetten.
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HOE IS DE SITUATIE IN CONGO?
Op dit moment is de situatie in Noord-Kivu, dat grenst aan de provincie waar hij woont explosief.
Er is een strijd gaande tussen aan de ene kant troepen van de Congolese regering en Hutu
guerrilla’s en aan de andere kant groepen Tutsi rebellen, die worden gesteund door Rwandese
legeronderdelen. Verder speelt de VN vredesmacht hier een rol in als bemiddelaar. Deze
“Monusco” vredesmacht is al 20 jaar aanwezig in Congo en is de grootste vredemacht van de
wereld.
Tenslotte mengen ook troepen uit Oeganda zich soms in de strijd.
De Congolese regering heeft een zwakke positie waardoor rebellengroepen vrij spel hebben.
Belangrijk doel van de strijdende partijen is beheersing van de essentiële grondstoffen in OostCongo zoals goud, coltan, tin, wolframriet, olie en hout.
In Noord-Kivu heerst op bevel van president Tshisekedi al sinds anderhalf jaar de Staat van
beleg waardoor de mensenrechten buiten werking zijn gesteld. Ondertussen rukken de Tutsi
rebellen op en is de Rwandese ambassadeur het land uit gezet.

AAN WELKE AKTIVITEITEN NAM HIJ DEEL?
-3 cursussen van Justice & Peace voor alle mensenrechtactivisten die in Nederland te gast zijn.
-dag op stap met gemeenteraadslid Aynan Moussa Aynan
-bezoek aan de Ruïne van Bredero en molen de Adriaan
-een maaltijd met vrijwilligers in Ethiopisch restaurant the Queen of Sheba.
-De Engelse les is gestart.
-deelname aan meetings van het vrijwilligersteam Shelter City Haarlem
-bezoek aan huisarts Jacques de Milliano
-bezoek aan Amsterdam met o.a. een rondvaart
-Interview met Haarlems dagblad
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WELKE AKTIVITEITEN ZIJN GEPLAND?
-bezoek Amsterdam of Rotterdam op 6 november
-bezoek aan Free Press Unlimited op 8 november
-Cursus in Brussel georganiseerd door Justice &Peace van 21 november tot 21 november
-Informatieavond over 3 Afrikaanse landen, Congo, Burundi en Zimbabwe, op 8 december.

Gerard Wesselius
1 NOVEMBER 2022
Shelter City Haarlem wordt
georganiseerd door de Pletterij
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