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Joan Ferrier Penning - 
 Voordracht Esseline van de Sande  16 april 2016 

 

Website voorgedragen persoon: Esseline van de Sande 
www.theroomoflistening.com 
www.hetgrotemiddenoostenplatform.nl;  
http://www.joop.nl/author/esseline_van_de_sande; 
http://www.yourmiddleeast.com/contributors/esselinevan-de-sande_590 
http://www.zijspreekt.nl/nieuws/37-sprekers/sprekers/536-esseline-van-de-sande 

 
Social media adressen voorgedragen persoon:  
Twitter: @EsselinevdSande 
LinkedIn: Esseline Van De Sande 
Weblog: https://theroomoflistening.wordpress.com 
Facebook: Esseline van de Sande 

Datum: 16 april 2016 

1. Korte beschrijving van de voorgedragen persoon 

Esseline van de Sande (1967) werkt meer dan twintig jaar als trainer, adviseur en 
verhalenverteller/essayist in Nederland en het Midden Oosten. Ze werkte voor adviesbureau 
Boertien en, gedurende de zes jaren die ze in Damascus woonde, als onafhankelijk adviseur 
en trainer voor onder meer de Verenigde Naties eerst in Syrië en later in Jordanië. Vanuit 
Damascus werkte ze ook als correspondent voor VPRO Radio.  

Esseline is auteur van onder meer ‘Vaartocht over de Eufraat’, twee vrouwen, een kajak, 
vele ontmoetingen. Ze publiceert regelmatig in NRC, Trouw, op Joop.nl en op de website van 
het Grote Midden Oosten Platform. 

Ze kent de Arabische context en voelt zich thuis in de Levant; Syrië, Libanon, Jordanië. Is 
betrokken bij diverse humanitaire projecten als spreker, fondsenwerver en schrijver o.a. voor 
Waka Waka en Helping Refugees in Jordan. Bouwt steeds bruggen tussen culturen en 
inspireert bruggenbouwers vanuit sociaal psychologisch perspectief. 

Gepassioneerd spreekster en integer luisteraar, biedt een persoonlijk geluid met unieke 
beelden en verhalen. Adresseert en ontmantelt angst. Toont een ander verhaal dat hoop 
geeft, inspireert en verbindt. 
Gespecialiseerd in Syrië en Jordanië, vluchtelingen, interculturele communicatie, omgaan 
met angst in eigen land en integratie vragen. 
Titels eerdere lezingen: Syrische vluchtelingen, het Geheim van Syrië, Licht in de Syrische 
duisternis, Vaartocht over de Eufraat, Tussen Eufraat & Tigris: communicatie met Arabieren. 
 

 

 

http://www.theroomoflistening.com/
http://www.hetgrotemiddenoostenplatform.nl/
http://www.joop.nl/author/esseline_van_de_sande
http://www.yourmiddleeast.com/contributors/esselinevan-de-sande_590
http://www.zijspreekt.nl/nieuws/37-sprekers/sprekers/536-esseline-van-de-sande
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2. Motivatie waarom u vindt dat deze persoon in aanmerking zou moeten komen voor 
de Joan Ferrier Penning 

Esseline is een voorbeeld van hoe een individu met niets anders dan overtuiging, geloof in 
eigen kracht en vooral in die van anderen, niet aflatende inzet, positiviteit, enthousiasme en 
verbindende kracht, zoveel weet te bewerkstellingen voor personen en groepen waarvoor zij 
zich inzet. Kenmerkend daarbij is dat Esseline zich inzet voor anderen, zonder de aandacht 
op zichzelf te vestigen. Ze ziet zichzelf slechts als een middel. Succes wordt voor haar 
gedefinieerd door de mate waarin ze erin slaagt anderen hun doel te laten bereiken dan wel 
hen hierin een stap verder te kunnen brengen. 
Esseline is geen Bekende Nederlander en heeft ook geen enkele ambitie om dat te worden. 
Zij wordt intrinsiek gedreven door haar verlangen en overtuiging dat met het tot stand 
brengen van contact en verbinding tussen mensen, de krachtigste bewegingen op alle 
niveaus kunnen ontstaan. Juist omdat Esseline zichzelf nooit in de spotlights zou zetten, 
willen wij haar voordragen voor de Joan Ferrier Penning. Opdat zij zelf ook mag ontvangen 
wat zij onvermoeibaar aan anderen geeft: dat ze gehoord worden, dat naar ze geluisterd 
wordt, dat ze gezien worden, dat ook zij de moeite waard zijn, en dat er mensen zijn die in 
hen geloven en hen waarderen om wie ze zijn.  

3. Welke bijdrage levert de persoon aan de doelstelling van het thema? 

Op de website van de Joan Ferrier Penning is het thema als volgt toegelicht: 
…’Het afgelopen jaar heeft in het teken gestaan van diversiteit in Nederland, Europa, Midden 
Oosten en de rest van de wereld. Discussies over vluchtelingen, de aanslagen o.a. in Parijs 
maar ook in andere delen van de wereld hebben de noodzaak tot nuancering, respect en 
betrokkenheid bij elkaar alleen maar groter gemaakt. Juist in deze tijd vindt de Joan Ferrier 
Penning het benoemen van kracht van mensen belangrijk, in de hoop en verwachting dat dit 
anderen inspireert. Het thema voor het jaar 2016 is: Inzet en betrokkenheid op het gebied 
van gender én etniciteit, ten behoeve van gelijkwaardigheid van alle mensen.’ 

De bijdrage van Esseline past naadloos in dit thema. Zij zet zich met niet aflatende 
strijdvaardigheid en positiviteit in voor verbetering van de beeldvorming van het Midden 
Oosten, vluchtelingen, wederzijdse samenwerking met en betrokkenheid bij vluchtelingen en 
de ontvangende samenleving.  

4. Ten behoeve van welke doelgroep(en) zet de persoon zich in? 

Voor de samenleving als geheel, voor draagvlakvergroting en integratie van vluchtelingen 
(uit het Midden Oosten) in het bijzonder. 
 
5. Hoe worden deze doelgroepen bereikt? 

Door middel van persoonlijk contact, artikelen, trainingen, lezingen, social media, 
deskundigen platforms, en contact met diaspora-groeperingen. Esseline heeft een groot 
netwerk opgebouwd en werkt voor en met organisaties op zowel nationaal als internationaal 
niveau. Ook de reikwijdte van de groepen die zij bereikt varieert van kleinschalige, 
persoonlijke initiatieven (zoals het op eigen initiatief fondsen werven en met de opbrengst 
gefinancierde goederen persoonlijk brengen naar vluchtelingen in vluchtelingenkampen in 
Jordanië), tot het meewerken aan grote projecten (zoals het Freedom Charter waarbij in een 
traject als verbijzondering van VN Resolutie 1325 de stem van 70.264 Syriërs is verzameld 
waarin staat vermeld welke doelen zij gezamenlijk nastreven). 
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6. Op welke wijze (aanpak) levert de persoon een bijdrage aan de doelstelling van de 
Joan Ferrier Penning? Hoe werkt het? 

Esseline initieert en onderhoudt verschillende soorten projecten. Rode draad van de aanpak 
die zij daarbij hanteert is betrokkenheid, inclusiviteit, en verbinding, zowel onderlinge 
verbinding als met het totaal van de samenleving. In veel gevallen brengt zij contact tot stand 
tussen ‘nieuwe’ vluchtelingen, reeds langer gevestigde vluchtelingen van die groep 
(diaspora) en inwoners van het ontvangende land.  
 

7. Wat zijn de jaarlijkse kosten van de bijdrage, wordt de bijdrage gefinancierd, zo ja 
tot welk bedrag en op welke wijze? (Indicatie) 
Informatie met betrekking tot financiën wordt vertrouwelijk behandeld en niet opgenomen in 
enige publicatie 

Esseline werkt voornamelijk op basis van betrokkenheid en op vrijwillige basis. Daar waar zij 
wel betaalde opdrachten doet, verricht zij deze in ieder geval zonder winstoogmerk. Esseline 
is een van de medeoprichters, bestuurders en experts van Het Grote Midden Oosten 
Platform, dat 1 januari jl. officieel geregistreerd is als stichting. Esseline is een van de 
drijvende krachten achter het platform dat tot doel heeft niet alleen een menselijker beeld 
bevorderen van de cultuur en samenleving in het Grote Midden Oosten bij de Nederlandse 
bevolking maar naast experts die de regio uit ervaring kennen komt meer dan de helft van de 
experts oorspronkelijk uit het Grote Midden Oosten. Zo wordt de kennis van deze experts 
inzetbaar in onze samenleving. ‘Niet praten over’, ‘maar praten met’ is de intentie. 
 
8. Overige opmerkingen 

Esseline is als een vliegwiel. Met niet aflatende energie initieert en onderhoudt zij talloze 
projecten. Om u een indruk te geven, vindt u hieronder een impressie van een aantal van 
haar projecten: 

Het Grote Midden Oosten Platform: Alternative Roads to Peace in Syria 6-8 april 2016 

Syrische burgeractiviste Rafif Jouejati en Het Freedom Charter 
Esseline vroeg aandacht voor de Syrische burgeractiviste Rafif Jouejati en het Freedom 
Charter http://www.free-syria-foundation.org , een initiatief dat ze al sinds 2014 na haar 
bezoek aan de Syrische vredesconferentie in Geneve volgt waarover ze op haar blog eerder 
schreef. https://theroomoflistening.wordpress.com/2014/01/16/the-power-of-silent-diplomacy/ 

Ze streeft er al jaren naar dat de Nederlanders een ander beeld krijgen van de veerkrachtige 
Syriers en hun eigen ideeën over vrede en de toekomst van Syrië. Esseline organiseerde 
daartoe een week lang alle programma’s rondom Rafif & Het Freedom Charter in Amsterdam 
Pakhuis de Zwijger en Den Haag (ministerie van Buitenlandse Zaken & ISS), ze publiceerde 
een interview met Rafif op we website van Your Middle East en vertaalde het opiniestuk van 
Rafif en zorgde dat dit op 15 april in Trouw werd gepubliceerd en ze wist een rapportage van 
Rafif bij Nieuwsuur te realiseren. Hieronder de linken: 
 
Pakhuis de Zwijger https://vimeo.com/162064980 
Programma https://dezwijger.nl/programma/alternative-roads-to-peace 

http://www.free-syria-foundation.org/
https://theroomoflistening.wordpress.com/2014/01/16/the-power-of-silent-diplomacy/
https://vimeo.com/162064980
https://dezwijger.nl/programma/alternative-roads-to-peace
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Foto-credits: Ruud Koppenol gemaakt tijdens programma in Pakhuis de Zwijger 

The Hague Institute for Social Studies ISS waar ook een jonge Syrische studente sprak die 
bij ISS studeert: Rajin Alqalil. 
Programma:  https://youtu.be/o43IbZl6h08 
Aankondiging http://sidnl.org/7-april-syria-
alternative-roads-to-peace/ 

 

Raffi Jouejati bij Nieuwsuur 
http://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2097892-assad-
strijdt-niet-tegen-is-maar-spant-juist-
samen.html?title=assad-strijdt-niet-tegen-is-maar-
spant-juist-samen 

 

Interview met Rafif  Jouejati door Esseline in Your 
Middle East te lezen via: 
http://www.yourmiddleeast.com/culture/alternative-
roads-to-peace-in-syria_40184 

        Rajin Alqalil & Rafif Jouejati 

 

 

https://youtu.be/o43IbZl6h08
http://sidnl.org/7-april-syria-alternative-roads-to-peace/
http://sidnl.org/7-april-syria-alternative-roads-to-peace/
http://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2097892-assad-strijdt-niet-tegen-is-maar-spant-juist-samen.html?title=assad-strijdt-niet-tegen-is-maar-spant-juist-samen
http://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2097892-assad-strijdt-niet-tegen-is-maar-spant-juist-samen.html?title=assad-strijdt-niet-tegen-is-maar-spant-juist-samen
http://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2097892-assad-strijdt-niet-tegen-is-maar-spant-juist-samen.html?title=assad-strijdt-niet-tegen-is-maar-spant-juist-samen
http://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2097892-assad-strijdt-niet-tegen-is-maar-spant-juist-samen.html?title=assad-strijdt-niet-tegen-is-maar-spant-juist-samen
http://www.yourmiddleeast.com/culture/alternative-roads-to-peace-in-syria_40184
http://www.yourmiddleeast.com/culture/alternative-roads-to-peace-in-syria_40184
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Vertaling opinie-artikel Rafif Jouejati inTrouw 

 

Gemeente Leidschendam-Voorburg integratie project vluchtelingen dec 2015 - nu 
Om ook op lokaal niveau een bruggen te vormen, kennis te bieden en nieuwe coalities te 
smeden rondom de komst van nieuwe medelanders startte Esseline samen met haar collega  
Shervin Nekuee van het Grote Midden Oosten platform een traject bij de Gemeente 
Leidschendam. Na diverse gesprekken, het bijwonen en presenteren tijdens een 
inspraakavond begin december 2015 startte 15 april jl. na de voorbereidingen de uitvoering 
van een Urban Village community building project & pop-up bazaar in de Gemeente 
Leidschendam-Voorburg. Doel is naast draagvlakvergroting en samenwerking tussen nieuwe 
coalities om de verborgen juwelen die nieuwe en oude vluchtelingen met zich meedragen te 
ontsluiten zodat verbinding, contact en integratie volgt. Diverse publicatie via Joop: 
http://www.joop.nl/opinies/vluchtelingen-en-de-menselijke-maat 
http://www.joop.nl/opinies/leiderschap-in-de-polder (samen met Nicolien Zuijdgeest) 
http://www.joop.nl/opinies/scheermesdraad-doorsnijdt-europese-waarden 
 

http://www.joop.nl/opinies/vluchtelingen-en-de-menselijke-maat
http://www.joop.nl/opinies/leiderschap-in-de-polder
http://www.joop.nl/opinies/scheermesdraad-doorsnijdt-europese-waarden
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Artikel de Correspondent Aboutaleb ontmoet Syrische dichter Adonis 24 januari 2016 
Esseline regelde het interview en schreef het artikel samen met haar collega Carl Stellweg 
naar aanleiding van het interview met deze twee bijzondere mannen, beiden geboren in een 
eenvoudig bergdorp, ver van de moderne wereld. De een in Syrië, de ander in Marokko. De 
een, inmiddels 85, groeide uit tot de belangrijkste hedendaagse Arabische dichter. De ander, 
dertig jaar jonger, is op dit moment de spraakmakendste bestuurder van Nederland. En die 
bestuurder, een verklaard poëzieliefhebber, is groot bewonderaar van de dichter. 
Op het festival Winternachten in Den Haag, hadden de twee eindelijk de gelegenheid 
uitgebreid met elkaar van gedachten te wisselen. Een rustig gesprek in roerige tijden, 
burgemeester Aboutaleb ontmoet zijn 85-jarige held uit Syrië. Een verslag van het gesprek 
kunt u lezen in De Correspondent en op de website van Het Grote Midden Oosten Platform. 

 

Foto-credits: Frank Ruiter 

 
Omgaan met angst voor en weerstand tegen vluchtelingen voorjaar 2016 
Esseline werd gevraagd om een training te geven die de deelnemers uitrust met inzichten, 
vaardigheden en concrete tips bij het omgaan met angst voor en de weerstand tegen 
vluchtelingen. De deelnemers kwamen samen om in het land gesprekscirkels te kunnen 
starten. De komst van nieuwe Nederlanders roept hulpvaardigheid en solidariteit op, maar 
ook angst, emoties en vragen. De (berichtgeving over de) toestroom van vluchtelingen en de 
aanslagen in onder andere Parijs zetten de sociale cohesie onder druk. De deelnemers 
hebben in een driedaagse training stil gestaan bij dit thema teneinde als bruggenbouwers de 
dialoog in de samenleving aan te gaan.  
 
Lezing: Het andere Syrië 20 maart 2016 
Esseline verzorgt al jaren lezingen over het andere Syrië. Op 20 maart sprak ze voor een 
gezelschap van begeleiders en therapeuten die met getraumatiseerde vluchtelingen aan het 
werk gaat. Een deelnemer schreef: ‘Bij veel mensen is een licht is opgegaan, zowel over de 
Syrische cultuur maar zeker ook over interculturele verschillen. Aan de hand van oefeningen 
konden de deelnemers de culturele verschillen ervaren en dat bleef hangen.’  
 

https://decorrespondent.nl/3929
http://hetgrotemiddenoostenplatform.nl/2016/01/25/twee-jongens-uit-een-bergdorp-en-wat-er-verder-van-kwam/
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Het andere Syrië voor lagere en middelbare scholieren in Den Haag najaar 2015 
Kinderen zijn de toekomst. Esseline sprak voor deze doelgroep diverse malen om een ander 
verhaal over Syrië te vertellen. Na afloop van de les wisten de kinderen waarom er juist nu 
zoveel vluchtelingen zijn, dat ons alfabet uit het Syrische plaatsje Ugarit komt, dat Fort 
Europa aan de oevers van de Eufraat ligt en schreven ze hun voornaam in het Arabisch. 

   

Waka Waka ‘Solar for Syria’ oktober 2013 – heden  
Esseline werkt nog steeds als ambassadeur voor Waka Waka. Vanaf oktober 2013 was ze 
verhalenverteller en fotografe voor de campagne Solar for Syria en bracht letterlijk licht in de 
Syrische duisternis. Ze realiseerde als mede-teamlid dat meer dan 70.000 oplaadbare 
zonnelampen hun weg hebben gevonden in en rond Syrië, in Jordanië, Turkije en Libanon. 
Dit leidt ertoe dat vrouwen dankzij de lamp ’s nachts veilig over straat kunnen, soms een 
klein inkomen vergaren dankzij werkzaamheden ‘s avonds of door de lamp telefoons van 
derden betaald opladen. De lamp helpt ook kinderen om ’s avonds huiswerk te maken en in 
gebieden zonder elektriciteit worden zelfs gehoortesten afgenomen. Haar foto’s helpen 
WakaWaka meer licht verspreiden tot op de dag van vandaag. 
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Ze zorgde dat WakaWaka bij NOS Jeugdjournaal kwam: http://youtu.be/GBQh9kJeGDc 
Hoe? Esseline reisde met een koffer met 280 Nederlandse kindertekeningen, 1200 
kleurpotloden en WakaWaka lampen naar Jordanië. De Syrische kinderen antwoorden met 
tekeningen en zo bracht Esseline meer dan dertig tekeningen van Syrische kinderen terug 
naar een van de klassen die dertig van de 280 oorspronkelijke tekeningen maakten. Ze 
legde de verbinding, de impact van kindertekeningen en licht werd toegankelijk voor alle 
Nederlandse kinderen. Ook vroeg ze hiervoor als spreker aandacht tijdens een conferentie 
van Internationale Baccalaureate Scholen in het Haagse World Forum  op 29 oktober 2015 
onder de titel: “Childrens drawings as tool for humanitarian aid.” 

 

Kinderen aan de Jordaanse grens met Syrië maken tekeningen © Esseline 

In haar diverse blogs vraagt ze aandacht voor Syrië: Wat kunnen we wel kunnen doen?: 
https://theroomoflistening.wordpress.com/2014/01/24/syria-what-can-we-do-2 
https://theroomoflistening.wordpress.com/2013/09/05/the-world-loves-syria/ 

 

Esseline op bezoek bij Umm Ali in Jordanië 

https://theroomoflistening.wordpress.com/2014/01/24/syria-what-can-we-do-2
https://theroomoflistening.wordpress.com/2013/09/05/the-world-loves-syria/
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Donaties inzamelen voor Syrische vluchtelingen in Jordanië april 2013 - nu  
Esseline kwam in actie voor de Syriers. Ze verzamelde vanaf begin april 2013 een bedrag 
van rond de 14.000 euro en wist deze donaties van Nederlanders om te zetten in concrete 
hulpgoederen in nauwe samenwerking met de lokale NGO Helping Refugees in Jordan. 
Lees dit verhaal via het blog van Tineke Bennema: 
http://www.tinekebennema.nl/blog/20-paar-schoenen/ 
 

Verhalen als bron tot verbinding vanaf 1999-nu 
Esseline blijft verhalen optekenen om de Syriers een 
gezicht te geven, om de publieke discussie te prikkelen en 
voorzien van andere informatie en om vragen te stellen.  
Op dit moment werkt ze in samenwerking met Uitgeverij Te 
Gast aan nieuw boek HOE GAAT HET? Kennismaking 
met de Syriers. Hierin staan portretten van Syriers in 
Nederland centraal staan. Doel is om de Nederlanders een 
ander beeld te geven van de Syriers en de Syrische 
samenleving. Het boek kan er toe bijdragen dat het 
draagvlak voor de opvang van Syrische vluchtelingen 
wordt vergroot en kan vluchtelingen helpen een plek te 
vinden in de Nederlandse samenleving. 

Zie ook diverse bogs een greep uit verschillende jaren 
2013, 2014, 2015: 
https://theroomoflistening.wordpress.com/2015/07/03/kunst-en-solidariteit-in-oorlogstijd/ 
https://theroomoflistening.wordpress.com/2014/10/30/foute-syriers-wees-hoffelijk-blijf-kalm/ 
https://theroomoflistening.wordpress.com/2013/08/21/enigma-of-syria-2/ 

Deze voordracht wordt mede onderschreven door: 

• Petra Stienen is publicist en Arabiste. Ze heeft haar eigen bedrijf en adviseert over 
thema’s als democratisering, diversiteit en diplomatie. Stienen ontving in maart 2016 
de prestigieuze Aletta Jakobsprijs voor haar bijdragen aan emancipatie binnen en 
buiten Nederland. Lid van de Eerste Kamer voor D66. 
 
“Esseline van de Sande omarmt de kracht van verschil. Ze durft nieuwsgierig te zijn 
naar het verhaal van de ander en daarvan te leren. En daarmee inspireert zij velen 
die haar ontmoeten in werk en vriendschap.” 
 

• Maurits Groen is co-founder van Waka Waka, communicatieadviseur, activist en 
ondernemer die zich bezighoudt met milieu- en ontwikkelingsvraagstukken. Groen is 
bekend als pleitbezorger voor duurzaamheid, initiator van duurzame coalities en 
oprichter van bedrijven. In 2015 stond hij op de eerste plaats in de Duurzame 100 van 
het Dagblad Trouw. 

 
"Wist u dat de Nederlandse taal een begrip kent dat tegelijkertijd warme menselijke 
betrokkenheid en een onvermoeibare praktische inzet voor de rechten van 
achtergestelde groepen en mensen in de verdrukking kent? 
Dat begrip is: Esseline van de Sande." 

 

 

http://www.tinekebennema.nl/blog/20-paar-schoenen/
https://theroomoflistening.wordpress.com/2015/07/03/kunst-en-solidariteit-in-oorlogstijd/
https://theroomoflistening.wordpress.com/2014/10/30/foute-syriers-wees-hoffelijk-blijf-kalm/
https://theroomoflistening.wordpress.com/2013/08/21/enigma-of-syria-2/
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• Tineke Bennema is schrijfster en historica, zij is adviseur van het comité 
Nederlandse ereschulden en een van de experts van Het Grote Midden Oosten 
Platform. http://www.tinekebennema.nl/over-mij/ 

“Esseline zet zich al jaren met veel passie en deskundigheid in 
om een brug te slaan tussen de Arabische wereld en het westen, op heel persoonlijke 
en creatieve wijze, waarbij ze specifieke belangstelling voor gender vraagstukken 
toont.” 
 

 
• Catherine Ashcroft, Founder and director of Helping Refugees in Jordan 

https://www.facebook.com/HelpingSyrianRefugeesJordan 
 
“I have known Esseline for three years now in her capacity with WakaWaka and 
bringing light and power to the refugees in Jordan. Esseline has shown complete 
dedication to this cause and has managed to link together people from around her 
community and around the world in a positive and constructive manner. Her positive 
enthusiasm has been instrumental in getting the WakaWakas to Jordan and the 
people living in the poorest communities.” 
 

• Hans Leeflang, drijvende kracht achter het Jaar van de Ruimte (2016). Hij werkte 
jaren als directeur voor het Ministerie van infrastructuur en Milieu, is een van de 
belangrijkste initiatiefnemers van het programma Andere Overheid (AO). Actief als 
bestuurslid voor Het Apostolisch Genootschap en EO Weijers Stichting. 

  ‘Esseline praat niet alleen over gelijkwaardigheid, ze doet het. En dan denk ik aan de 
zondagmiddag bij haar thuis aan de keukentafel met zo’n 10 Syrische vluchtelingen. 
Bij ons om de hoek in die witte, hoogopgeleide Vogelwijk. Het heeft mijn wereldbeeld 
veranderd. Ze praat er ook over. Niet aflatend begrip vragend voor de mensen in al 
die brandhaarden in de wereld. “Zorg dat je goed geïnformeerd bent, zet je 
vooroordelen op zij en kijk en luister goed”. Dat heeft menigeen het pad van 
menswaardigheid doen zien bij zoveel onmenselijkheid. Licht in duisternis. 
Wakawaka lampen voor de kampen in Jordanië. Esseline laat zien dat de weg van de 
vrouwen een sterke en kansrijke weg zal blijken te zijn. De moeders, die de wereld 
veranderen. Ook in Syrië.’ 

 

http://www.tinekebennema.nl/over-mij/
https://www.facebook.com/HelpingSyrianRefugeesJordan

