
 
 

NFS JAAROVERZICHT 2021  
 

 

 

Beste sympathisanten en sponsors, 

 

Heel veel dank voor jullie aandacht voor onze nieuwsvoorziening en reacties op steunoproepen en 

acties in 2021. Dit jaar verstuurden wij 70 nieuwsberichten over de mensenrechtensituatie, 

mensen in de verdrukking of die getroffen zijn door een rampspoed.  

 

Wij bieden een podium aan die dappere mensen die het opnemen voor die mensen die onrecht wordt 

aangedaan, zich verzetten tegen het onrecht. Maatschappelijke basis organisaties van belang voor 

inspraak en ontwikkeling worden geconfronteerd met een inperking van de burgerlijke vrijheden. 

Die inperking heeft veel gevolgen voor o.a. inheemse volkeren, kleine pachtboeren en arbeiders. 

 

Schaamteloos is de anti-drugoperatie die gaande is, de cyberaanvallen tegen websites van 

mensenrechten organisaties en mediabedrijven, dat het land het dodelijkst in Azië is voor 

milieuverdedigers, dat advocaten en mensenrechtenverdedigers hun leven niet zeker weten en dat 

het een van de 10 beroerdste landen is op het gebied van de arbeidersrechten.   

 

De internationale gemeenschap kan onrecht niet genoeg onder de aandacht. brengen en daar tegen 

in verweer komen. Wij trachten daar ons steentje aan bij te dragen.  .  

 

Van jullie kregen we vele reacties. Jullie waardering voor ons werk is ons tot grote steun. Vandaag 

nog kregen we een kaart met de tekst “in diepe verbondenheid met de NFS – met lieve groet …. Het 

geeft aan dat ons werk door jullie gedragen wordt. Het geeft ons kracht en motivatie om door te 

gaan. 

 

Namens de vrijwilligers, 

 

NFS bestuur.  

 

We gaven onder meer aandacht aan:  
 

 
Aanklacht tegen Windel ingetrokken  
De CPA informeerde ons januari jl dat hun voorzitter 
Windel Bolinget vals was beschuldigd van een moord in 
een plaats, waar hij nooit geweest is. Wij gaven gehoor 
aan de oproep een brief te sturen aan de gezagsdragers 
van het Ministerie van Justitie, de Nationale Commissie 
voor Inheemse Volkeren en de Commissie voor 
Mensenrechten. Op 22 juli waren wij verheugd te 
kunnen berichten dat de moordzaak tegen de CPA 
voorzitter was geseponeerd. 
 

 



INVESTIGATE PH Internationaal onderzoek 
INVESTIGATE PH is een onafhankelijk internationaal 
onderzoek naar de mensenrechten in de Filippijnen. 
Het onderzoek is uitgevoerd door religieuze, politieke 
en maatschappelijke leiders van over de hele wereld. 
NFS gaf financiële steun en publiciteit. Nederlandse 
tekst vindt u bij eerste, tweede en derde rapport.  
Relevante VN-organen zijn aangespoord om daders 
van schendingen ter verantwoording te roepen en 
om recht te doen aan slachtoffers. 

 
Otto, echte vriend van het Filippijnse volk 
Missionair werker Otto de Vries moest de Filipijnen 
verlaten. Zijn permanente verblijfsvergunning is door 
de Filipijnse overheid ingetrokken. “Buitenlanders die 
zich te veel aansluiten bij de situatie van de armen 
worden beschouwd als politieke inmengers, als 
bemoeiallen,” verklaart Otto. Na dertig jaar leven en 
werken met de armen moest Otto het land verlaten. 
Migranten, vrienden van de Filippijnse bevolking en 
bondgenoten in Nederland en Europa heetten de 
echte vriend van het Filippijnse volk met een 
welkomstbericht hartelijk welkom. 

 
In herinnering aan Peter R de Vries! 
Wij en de Filippijnse migranten betreuren zijn dood 
ten zeerste. Wij herinneren hem om zijn 
medemenselijkheid bij het zoeken naar waarheid en 
gerechtigheid voor de slachtoffers van onopgeloste 
misdaden. In 2005 was zo'n slachtoffer Veneranda 
'Bebe' Pana, (foto) een Filippijnse vrouw die op 
mysterieuze wijze verdween. Na vier jaar onderzoek 
door Peter R de Vries zijn de leugens van haar man 
achterhaald en werd haar lichaam gevonden.  

 
Jaarlijkse Vredesweek 
Onder de vlag van de Alkmaarse Ambassade van 
Vrede namen Earth Caravan Nederland (EC) en de 
NFS het initiatief om tijdens de Vredesweek een 
avond over Palestina en de Filippijnen te 
organiseren. Voor de Filippijnen ging de aandacht uit 
naar INVESTIGATE PH. De avond werd goed bezocht, 
door afgevaardigde van o.a. de Alkmaarse 
Ambassade van Vrede, Pax Christi International, 
Amnesty International, Nederlands Palestina 
Komitee, Gabriela- Pinay sa Holland, International 
Woman’s Alliance en de Internationale Coalitie voor 
de Mensenrechten in de Filippijnen (ICHRP).     

 
Klimaatactivisten eisen herstelbetalingen 
Mitzi Jonelle Tan is de internationale woordvoerder 
van Filippijnse Jeugdklimaatactivisten. Zij sprak 
samen met o.a. Greta Thunberg uit Zweden tijdens 
de grote Glasgow-mars, tijdens VN-klimaattop. Haar 
belangrijkste eis is de betaling tot herstel vanuit het 
Noorden aan het Zuiden om de levens van degenen 
die het meest getroffen zijn door de klimaatcrisis 
weer op te bouwen. 

https://www.nefiso.nl/berichten/?post=binnenlandse-rechtsmiddelen-onvoldoende-en-misleidend-aldus-investigate-ph-rapport&search=investigate
https://www.nefiso.nl/berichten/?post=samenvatting-tweede-investigate-ph-rapport&search=investigate
https://www.nefiso.nl/berichten/?post=derde-rapport-van-investigate-ph&search=investigate


Geliefd vakbondsman Ka Omeng 
Velen steunde financieel om de medische ingreep van 
een hartoperatie te bekostigen. Op 4 december 
ontvingen wij het treurige bericht dat hij ondanks de 
operatie was overleden. De directeur van EILER 
bedankt ons voor onze steun, en noemt: “Hoewel we 
Ka Omeng in dit leven hebben verloren, zullen zijn 
nalatenschap en zijn werk en leringen voortleven. Hij 
heeft zo'n krachtige invloed op de Filippijnse 
arbeidersbeweging gehad. We kunnen ons niemand 
voorstellen die zo hard heeft gewerkt als hij, om het 
echte vakbondswerk te bevorderen. “ 

 
 

Hoogtepunt 

Dit is een selectie uit de informatieverstrekkingen en acties in 2021. Het hoogtepunt van dit 
jaar was de aankondiging van de vertrekkende hoofdaanklager van het Internationaal 
Strafhof (ICC), Fatou Bensouda, dat ze formeel verzoekt om een onderzoek naar de 
misdaden tegen de menselijkheid begaan in de schaamteloze bloedige oorlog tegen drugs 
van president Rodrigo Duterte, is een langverwachte stap in de richting van gerechtigheid en 
verantwoording. Op 10 december deden wij een oproep aan u om een brief te sturen aan de ICC- 
aanklager Karim Khan om het onderzoek niet uit te stellen, waaraan minstens 5 organisaties gehoor 
gaven.   

 
 
Felicitaties voor Maria Ressa, Cristina Palabay en Katribu 

Andere internationale hoogtepunten waren dat de Nobelprijs voor de Vrede ging naar Maria 
Ressa, CEO van Rappler. Een welverdiende erkenning van haar onvermoeibare werk als 
journalist en als mensenrechtenverdediger. Tevens benoemen we dat Cristina ‘Tinay’ 
Palabay, secretaris generaal Karapatan de Frans-Duitse mensenrechtenprijs ontving. Een 
welverdiende onderscheiding, een groot Europees eerbetoon aan Tinay en Karapatan.  
Tevens feliciteerden wij Katribu – de inheemse belangengroep met hun succesvolle 
campagne voor de vrijlating van 7 studenten die van valse beschuldigingen werden 
vrijgesproken.   
 
 
Tot slot, alle genoemde onderwerpen en overige NFS berichtgevingen in 2021 zijn te lezen  
op de website www.nefiso.nl .  
 
 
Oproep: Help mee om het NFS abonneebestand uit te breiden naar 500   

Ons NFS Nieuwsbericht wordt toegestuurd naar 350 sympathisanten. We willen dat aantal 
met uw hulp in 2022 uitbreiden naar 500 belangstellenden. Wij vragen u om bij familie, 
vrienden, kennissen en collega’s te informeren of zij zich willen inschrijven op ons  gratis NFS 
Nieuwsbericht.  Aanmelden kan door een mailtje te sturen naar  stichtingNFS@xs4all.nl   
 
 

DE NFS WENST U EEN GEZOND EN VREDIG 2022!  
 

 

 

Uw gegevens zijn opgenomen in het abonnee- en relatiebestand van de NFS. Middels dit bericht 
wordt u op de hoogte gehouden van nieuws over de Filippijnen en acties van de NFS. Wanneer u 

daar geen prijs meer op stelt, laat dat dan even weten stichtingNFS@xs4all.nl   

Zie voor meer informatie over de Filippijnen de website www.nefiso.nl 

Wij stellen het op prijs als u nieuwe abonnees bij ons aanmeldt! 

http://www.nefiso.nl/
mailto:stichtingNFS@xs4all.nl
mailto:stichtingNFS@xs4all.nl
http://www.nefiso.nl/

