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2013 in het kort

IJM en door IJM getrainde partners hebben:

3.550 slachtoffers van 
onderdrukking geholpen 

ons hoogste jaartotaal ooit. 

 

300 criminele geweldplegers 
opgesloten  

meer veroordelingen en arrestaties gerealiseerd dan ooit tevoren. 

2 nieuwe veldkantoren 
geopend  

in Delhi (India), gericht op slavenarbeid en Santo Domingo (Dominicaanse Republiek), gericht op sekshandel.  

3 nieuwe, intensieve 
Rechtssysteem Transformatie 
projecten gelanceerd  

op de Filippijnen, in India en Cambodia, met het doel de justitiele systemen ingrijpend te beïnvloeden.
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In 2013 hebben we vooruitgang mogen zien, die 

enkele jaren geleden onvoorstelbaar zou zijn 

geweest. Dit jaarverslag getuigt daarvan. 

Hoewel het onrecht waar we 

tegen strijden overweldigend 

is, zijn de dagelijkse verhalen 

van onze collega’s uit het veld 

hoopvol en bemoedigend. Zij 

werken dag in- dag uit, zaak 

na zaak, nauwgezet aan het doen van recht aan 

mensen die lijden onder gewelddadige onder- 

drukking. Ondanks de vele obstakels, schijnbare 

hopeloosheid en zelfs tegenwerking, volharden zij. 

En nu wij daadwerkelijk levens zien veranderen, 

leveren wij met elkaar het bewijs dat het systeem 

kan werken en dat gerechtigheid voor de armen 

een reële mogelijkheid is!

Wereldwijd zien we dat media, de gemeenschap en 

kerken steeds meer aandacht geven aan het geweld 

waar armen onder lijden en hiertegen opstaan. 

Grootschalige reddingsoperaties in India zetten 

een anti-slavernij beweging in gang. Trainingen aan 

politie, justitie en rechters in ontwikkelingslanden 

stellen hen in staat om adequaat armen te be- 

schermen. Met de opening van een kantoor op de 

Dominicaanse Republiek zullen we ons inzetten 

om ook deze meisjes en jongens te redden uit en te 

beschermen tegen de seksindustrie. 

Hopeloosheid maakt plaats voor hoop. 

Onrecht maakt plaats voor recht. 

Onveiligheid maakt plaats voor veiligheid.

We zijn dankbaar voor alle mensen die zich met 

ons mee inzetten voor gerechtigheid. Dankzij 

onze achterban hebben wij dit jaar twee keer 

zoveel kunnen bijdragen aan 

reddingsoperaties als van 

tevoren begroot. Bedragen 

die rechtstreeks geïnvesteerd 

konden worden in het zoe-

ken, vinden, bevrijden en 

beschermen van de kinderen, 

mannen en vrouwen die in hun kwetsbaarheid 

uitgebuit werden. 

Wij nodigen u uit om te delen in onze vreugde 

over elke overwinning. Want het is alleen door het 

gezamenlijk optrekken en door de gezamenlijke 

inzet, dat de armen daadwerkelijk beschermd 

kunnen worden tegen geweld. 

Dank u wel!

 

Caroly Houmes

Directeur International Justice Mission Nederland 

“Dankzij onze achterban 

hebben wij dit jaar twee keer 

zoveel kunnen bijdragen aan 

reddingsoperaties als van 

tevoren begroot.”

Voorwoord
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In ontwikkelingslanden vormt geweld een dagelijkse 
dreiging. 

Kinderen en gezinnen onder de armoedegrens zijn extreem kwetsbaar voor 

dagelijks geweld, omdat hun rechtssysteem – politie, rechtbank en wetgeving – 

hen niet tegen gewelddadige personen beschermt. Terwijl hun gegoede buren 

zich beveiligers, hoge muren en veilige huizen kunnen veroorloven, moeten de 

armen het zonder stellen. Zij leven met de voortdurende dreiging dat ze kunnen 

worden verkracht, beroofd, aangevallen of uitgebuit.

 
“Wereldwijd leven 4 miljard mensen zonder de bescherming van de wet.” 

(Verenigde Naties) 

Iedereen heeft recht op veiligheid

IJM werkt in ontwikkelingslanden in bijna 20 gemeenschappen om de armen te beschermen tegen 

dagelijks geweld, waaronder sekshandel, slavernij, seksueel geweld tegen kinderen, onteigening van bezit, 

machtsmisbruik door de politie en het schenden van burgerrechten.

We nemen geen genoegen met het redden van mensen die zijn misbruikt

Ons ultieme doel is in de eerste plaats het uitbannen van het geweld zelf. Alles wat we doen is gericht op het 

verwezenlijken van langetermijnveranderingen, die de armen voldoende veiligheid bieden om een goed 

leven op te bouwen.

Onze missie

Armen te beschermen tegen gewelddadig onrecht zoals slavernij, door slachtoffers te bevrijden, hun een 

veilige en hoopvolle toekomst te bieden, daders voor de rechter te brengen en lokale politie en justitie te 

helpen om effectief onrecht te bestrijden.
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Visie van IJM

Duizenden bevrijden. 

Miljoenen beschermen. 

Bewijzen dat gerechtigheid 

voor de armen mogelijk is. 
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Levens herstellen

We helpen overlevenden van geweld om hun 

leven weer op te bouwen. We bieden traumathe- 

rapie aan, evenals de noodzakelijke zorg om te 

herstellen. We zorgen er voor dat overlevenden 

weer naar school gaan of een baan vinden die hen 

hun waardigheid teruggeeft.

Rechtssystemen versterken

We bieden training, persoonlijke begeleiding 

en ondersteuning aan voor politie, rechters, 

aanklagers en andere justitiële instanties. Ook 

pleiten we voor hervormingen die er voor zorgen 

dat de armen sowieso niet in een slachtofferposi-

tie terecht zullen komen.

Bezoek TheLocustEffect.com en luister naar IJM President Gary Haugen die uitleg geeft over de verborgen 

werkelijkheid van dagelijks geweld tegen armen.  

Slachtoffers bevrijden

We zoeken mensen die redding nodig hebben en 

werken dan samen met plaatselijke gerechtelijke 

organisaties om door te dringen tot bordelen, 

slavenhouderijen en andere duistere plaatsen, om 

de slachtoffers in veiligheid te brengen. 

Daders laten berechten

We streven onophoudelijk naar een eerlijke  

rechtspraak. We zorgen er voor dat handelaren, 

slavenhouders, verkrachters en andere crimine- 

len die zich op de allerarmsten richten, worden 

opgesloten zodat zij anderen niet langer kunnen 

misbruiken, uitbuiten of in slavernij houden.

Onze doelstellingen

Ons werk zou niet mogelijk zijn zonder de samenwerking met de lokale  

autoriteiten. Samen met hen richten we ons op de volgende 4 hoofddoelen: 
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IJM Nederland

International Justice Mission Nederland (IJM NL) is een partnerkantoor van IJM Global. IJM NL is opge- 

richt om vanuit Nederland en Den Haag, de stad van internationale vrede en gerechtigheid, het werk van 

International Justice Mission wereldwijd te ondersteunen in haar unieke benadering in het verzekeren 

dat de armen van deze wereld recht wordt gedaan in situaties van slavernij, seksuele uitbuiting en andere 

vormen van gewelddadige onderdrukking en de visie en doelen van International Justice Mission te ver-

sterken en uit te breiden.

Het volgende motiveert ons: 

 z IJM NL gelooft in een wereld waar ieder mens kan genieten van hun door God gegeven leven, vrijheid, 

waardigheid en de vrucht van hun liefde en arbeid. 

 z IJM NL wil het recht laten werken voor de armen die lijden onder gewelddadige onderdrukking. 

 z IJM NL ziet Nederlanders en andere Europeanen als voorvechters en innovators, door een stem te zijn 

voor de onderdrukten en rechtssystemen op te bouwen in landen waar dat nodig is. 

Om onze doelenstellingen te dienen, bestaat onze organisatie uit 4 pilaren: 

Kerkrelaties Marketing & Communicatie Fondsenwerving Advocacy
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 z Bijna 2 miljoen kinderen worden uitgebuit in de commerciële sekshandel (UNICEF).

 z Bijna 30 miljoen worden gehouden als moderne slaven (Global Slavery Index).

 z In 2020 zullen 1.5 miljard van de armen op in de wereld leven zonder vastgestelde rechten in 

verband met hun huis en eigendommen (UN Habitat).

 z Ieder jaar zullen 10 miljoen mensen in voorarrest geraken — vastgehouden in een gevangenis 

of een huis van bewaring, zonder dat er iets wordt gedaan om hun schuld of onschuld vast te 

stellen (Open Society Foundations).

 z Wereldwijd is 1 op 5 vrouwen slachtoffer van verkrachting of een poging daartoe (VN).
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Legenda

           Partnerkantoren

De veldkantoren richten zich op:

           Sekshandel

           Gedwongen slavenarbeid 

           Seksueel geweld tegen kinderen

Politiegeweld

Onteigening van eigendommen

Schending van burgerrechten
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Jaar van impulsen  

Hoogtepunten in 2013: IJM-veldkantoren  

Meer reddingen dan ooit tevoren

IJM en door IJM getrainde veldwerkers brachten 3.550 kinderen, vrouwen en mannen in veiligheid.  

2.266 bevrijd uit gedwongen slavenarbeid door IJM en onze getrainde veldwerkers in India. 

239 gered uit de sekshandel in India, Cambodja en op de Filippijnen. 

131 kinderen die seksuele agressie overleefden, zijn nu veilig voor hun aggressor omdat IJM  

 in hun situatie tussenbeide is gekomen. 

400 weduwen en wezen kregen hun onroerend goed terug in Oeganda en Zambia. 

471 leden van bergstammen ontvingen in Thailand de burgerstatus waarop ze recht hebben. 

43 onschuldige mannen en vrouwen in Kenia werden vrijgelaten uit de gevangenis. 

Een mijlpaal in het aanpakken van gewelddadige criminelen  

300  gewelddadige criminelen zijn aangepakt: handelaren, verkrachters en andere gewelddadige  

 criminelen zijn niet langer vrij om slachtoffers of anderen in hun gemeenschap schade toe te  

 brengen.   

153  criminelen zijn veroordeeld. Iedere veroordeling is het resultaat van de vasthoudendheid van  

 onze advocaten (die gedurende vele jaren ontelbare uren in de rechtzaal doorbrachten) en  

 vormt het bewijs dat gerechtigheid werkelijk mogelijk is!

Oeganda

De politie in Oeganda heeft voor het eerst in de geschiedenis van haar organisatie de beschikking over 

een gespecialiseerd team van inspecteurs, dat misdaden in verband met diefstal van (grond)eigendommen 

aanpakt. IJM heeft deze ambtenaren dit jaar getraind en tevens geholpen om zes plaatselijke politiebureaus  

met hulpmiddelen uit te rusten. 
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“De dag waarop weduwen en wezen niet 

langer bang hoeven te zijn dat hun huizen 

en land van hen zal worden afgenomen, 

kan alleen werkelijkheid worden met 

behulp van onze politieagenten.” 

Edward Ochom 

Assistent Hoofdinspecteur van Politie
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Duizenden overlevenden hersteld

Wereldwijd bieden IJM-teams nazorg aan meer dan 4.000 overlevenden van geweld 

en aan hun gezinnen. Enkele namen en gezichten achter de cijfers:

India

Kansen voor voormalige slaven.

Revathy en haar jonge gezin werden gered uit hun 

slavenbestaan in een rijstfabriek. In 2013 hielp IJM 

Revathy om een eigen zaakje te beginnen. Zij is 

blij dat ze werk heeft en haar kinderen kan helpen 

om een nieuw doel te bereiken: om als eerste in de 

familie een diploma van de middelbare school te 

behalen.

Afrika 

Bescherming van onschuldigen.

Jane was een van de 30 onschuldige burgers die 

tijdens een politieactie in een krottenwijk van 

Nairobi werden gearresteerd. Toen de politie 

haar huis binnendrong, was ze daar samen met 

haar kleinkinderen. Wij kwamen met succes 

voor haar en de andere onschuldige gevangenen 

tussenbeide en allen werden vrijgesproken van 

de valse aanklachten. Hun verhaal illustreert een 

schokkende dagelijkse realiteit voor de armen in 

Kenya: Een verbluffend onderzoeksrapport dat dit 

jaar werd gepubliceerd, toont aan dat uit bijna 2 op 

de 3 herziene strafzaken blijkt dat de politie nooit 

voldoende bewijsmateriaal verzamelde om een 

verdachte zelfs maar te kunnen oppakken! 

Zuid-Oost Azië 

Bestrijding van sekshandel.

Op de Filippijnen hebben we drie zusjes gered – de 

jongste was nog maar twee jaar oud – die seksueel 

werden misbruikt ten behoeve van video’s die op 

het internet werden geplaatst. Onze langdurige in-

zet bij het bestrijden van mensenhandel heeft ons 

belangrijke expertise opgeleverd, die wij gebruiken 

om de politie te helpen tegen deze uitdijende 

misdaad. 
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Latijns Amerika 

Werken aan gerechtigheid voor kinderen. 

De vijf jaar oude Yulisa* werd seksueel misbruikt 

en vervolgens door haar aanvaller in een diepe 

greppel gegooid. IJM hielp het gezin in hun strijd 

om gerechtigheid, waarnaar zij wanhopig ver-

langden. Na twee jaar van vasthoudend onderzoek 

werd de dader schuldig bevonden. Yulisa ontvangt 

nog steeds nazorg van IJM en zegt dat ze later kin-

derarts wil worden. 

Afrika 

Opkomen voor weduwen. 

Catherine is één van de eerste weduwen met wie 

we na de opening van ons kantoor in Gulu (Oe-

ganda) in contact kwamen. Voormalige militairen 

van de LRA (the Lord’s Resistance Army) namen 

haar huis af en dreigden haar te doden met hun 

speren en machetes. We hebben haar geholpen om 

haar kinderen en kleinkinderen weer op school te 

krijgen. Ook hebben we de politie geholpen bij het 

coördineren van de arrestaties van de gevaarlijke 

mannen die haar hadden bestolen en bedreigden.

Catherine
“In Gulu zijn er zo veel weduwen als Catherine. Het is een plek vol verwoes-
ting vanwege de oorlog, die door velen vergeten is. Maar Gulu is onderdeel 
van mijn land en het is een plaats waar gerechtigheid kan heersen. De strijd 
zal niet makkelijk zijn, maar gelukkig staan we er niet alleen voor.”

Eva Kadi

Directeur voor IJM in Gulu  
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“Zonder de hulp van IJM zouden we géén 

gerechtigheid hebben gevonden. Dit is 

waar we op hoopten.”

Yulisa’s vader 
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Rechtssystemen versterken door duizenden te  
trainen

We hebben meer dan 22.900 mensen getraind, waaronder politie- en regeringsambtenaren, rechters en 

leden van plaatselijke gemeenschappen. Met behulp van deze training kunnen zij gewelddadige misdaden 

in hun eigen gemeenschappen herkennen en bestrijden.

Op uitnodiging van de regering van Gua-

temala hebben we meer dan 300 open-

baar aanklagers en meer dan 100 rech-

ters getraind. Al deze ambtenaren zijn 

verantwoordelijk voor het aansturen van 

rechtzaken met betrekking tot seksueel 

misbruik van kinderen in de 3 districten 

waar wij werken.
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Groei van de beweging met nieuwe partners

In het gevecht tegen slavernij in India werkten we voorheen in drie staten samen met plaatselijke autori- 

teiten. Als gevolg van training van partnerorganisaties (op het gebied van het redden en opvangen van 

slaven) is onze invloed uitgebreid naar negen staten. In 2013 redden IJM en onze getrainde partners 2.266 

mensen uit slavernij.

CNN filmde een reddingsoperatie waarbij 

IJM betrokken was en waarin 149 mensen 

uit een steenfabriek werden bevrijd, onder 

wie deze vrouw.
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Jaar van impulsen

Hoogtepunten in 2013: Bouwen aan de wereldwijde beweging 

Meer mensen dan ooit tevoren bereikt

Meer dan 400.000 mensen werden bekend met onze boodschap en kwamen via forums, conferenties en 

kerken met IJM in contact.  Wereldwijd riepen IJM-supporters hun vrienden op geld te doneren voor ons 

werk op hun verjaardag, hun bruiloft, bij races en andere gelegenheden.  

De wereldwijde kerk uitrusten om gerechtigheid te zoeken

Voor het eerst in de geschiedenis van de Filippijnen kwamen de centrale kerkenraden van de drie grootste 

kerken samen om een oecumenische beweging te starten tegen mensenhandel. IJM was één van de orga- 

nisators.

Meer dan een miljoen mensen in India bidden nu regelmatig voor het werk van IJM.
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The Locust Effect

IJM-directeur Gary Haugen en co-auteur Victor Boutros schreven een nieuw 

boek over de plaag van geweld tegenover armen, ‘The Locust Effect’, uitgegeven 

door Oxford University Press in februari 2014.

“The Locust Effect vormt een indringende herinnering dat als we een 21e 
eeuw van gezamenlijke voorspoed willen bewerken, we géén oogje kunnen 
dichtknijpen voor het geweld dat onze gezamenlijke menswaardigheid be-
dreigt.”

Bill Clinton

(voormalig president van de Verenigde Staten.)
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Historische resultaten na jaren van pleiten

Toen wij in India begonnen te werken, ontkenden overheidsambtenaren regelmatig het bestaan van sla-

vernij. In 2013 werkte een bureau van de nationale overheid mee aan de antislavernijcampagne die door 

IJM werd aangestuurd. Na afloop van een breed nationaal onderzoek over het beëindigen 

van gedwongen slavenarbeid zei een vertegenwoordiger van het bureau het volgende: 

“We kunnen niet zeggen dat we de slavernij hebben afgeschaft. Op papier lijkt 
dat misschien zo en we hebben wetten die het verbieden, maar het is ons nog 
niet gelukt om het in de praktijk waar te maken.”

Jairam Ramesh

(Minister Unie voor Stedelijke Ontwikkeling, India)

Na jaren van geconcentreerd pleiten door IJM en het Inter-Agency Council Against Trafficking (een coalitie 

van overheidsorganisaties, waarbij IJM de niet-overheidsorganisaties vertegenwoordigt) heeft de regering 

van de Filippijnen een nieuwe en strengere wet tegen mensenhandel aangenomen.

“Onze overheidsinstanties werken samen met betrokken organisaties als IJM 
en onze politiemacht dient voortdurend te worden getraind.”

Senator Loren Legarda 

(Het Philippijnse Congres)
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Activiteiten IJM Nederland

In 2013 diende IJM NL de volgende doelstellingen, we delen graag de volgende hoogtepunten: 

 Duurzame gerechtigheid waarborgen 

 z Onze bijdrage aan het veldwerk bedroeg €200.000,-. Dit was €100.000,- meer dan onze prognose.

 z We hebben ons netwerk uitgebreid binnen politiek, onder specialisten en bij ambassades, met onder 

andere als doel een ‘Response Unit’ te creëren, ter actieve ondersteuning van het veldwerk. 

 

 Kerk mobiliseren

 z De vertaling van het boek ‘The Just Church’ van Jim Martin kwam uit in het Nederlands onder de titel 

‘Passie voor recht ; op zoek naar kerken met lef’, uitgegeven door Ark Media

 z Ons sprekersteam sprak tijdens een groot aantal evenementen van studentverenigingen, in kerken en 

op scholen.

 z Er is deelgenomen aan Micha Zondag, met als thema ‘Ik hoor jullie klacht’.

 Geestelijke ondersteuning waarborgen 

 z Ons team is toegewijd aan het houden van dagelijkse stille tijd aan het begin van onze werkdag, en 

komt dagelijks samen voor gebed. 

 z Het werk van IJM wordt gesteund door meer dan 400 Nederlandse gebedspartners. 

1

2
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 Middelen mobiliseren 

 z De jongerenafdeling van de Evangelische Omroep, BEAM, ging een partnerschap met IJM aan door 

vanaf de EO Jongerendag op 1 juni in haar media en tijdens evenementen aandacht te vragen voor 

het thema moderne slavernij. Ook werd tijdens de Jongerendag voor IJM gecollecteerd. De jongeren 

doneerden een recordopbrengst van € 48.000,- voor ons bevrijdingswerk.

 z We organiseerden 2 dagen voor potentiële nieuwe medewerkers en Justice Advocates. Hieraan namen 

meer dan 50 belangstellenden deel, van wie een groot deel nu als vrijwillige medewerker bij ons team 

betrokken is.

 z In november sloten 12 auteurs zich 24 uur op in het kantoor van IJM om in die tijd een boek over het 

werk van IJM te schrijven. Deze Freedom Challenge van Schrijvers voor Vrijheid  leverde veel publi- 

citeit op in media als Nederlands Dagblad, Reformatorisch Dagblad, Friesch Dagblad, Visie, De Nieuwe 

Koers, Groot Nieuws Radio en Family 7. Ook bracht de sponsoractie een mooi bedrag op waarmee 

minimaal 20 dagen reddingswerk van IJM kan worden bekostigd. Naast de auteurs werkten diverse 

bedrijven mee aan de actie, zoals Go Public, Wolters Vormgeving, Ark Media en Stefan van der Kamp 

fotografie.

 z In december organiseerde IJM haar eerste Just Dessert. Onder het genot van door vrijwilligers ge-

maakte desserts deelde IJM nieuws en verhalen uit het veld met circa 200 gasten. Onze ambassadeurs 

Heather Hancock, William Wixley en Christiana Bohorquez  traden op.

 z In 2013 heeft IJM NL 45 verschillende media bereikt.

 z We hebben de leren ‘Seek Justice’ armband geintroduceerd, als ‘conversation starter’ over het werk van 

recht. In 2013 zijn meer dan 360 exemplaren verkocht. Meer dan 50% van de opbrengst komt ten goede 

aan ons werk in India. 

4
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Blik op 2014

In 2014 streven we onze vijf doelen op de volgende manier na:

 Duurzame gerechtigheid waarborgen 

 z Financiële ondersteuning van € 250.000,- voor IJM’s veldwerk.

 z Verder uitbouwen van ‘response unit’, bestaande uit experts in rechtshandhaving, juridisch veld en 

therapeuten. 

 Kerk mobiliseren 

 z Manager kerkrelaties rekruteren voor 0,2 FTE. 

 z Inzet van kerkenprogramma DIVE en boek Passie voor Recht.

 z Samenwerking met andere christelijke organisaties, als Micha, EA/EZA, EO. 

1
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 Geestelijke ondersteuning waarborgen 

 z Geestelijke groei medewerkers waarborgen door stille tijd, gezamenlijke gebedstijd en retraites. 

 z Mobiliseren en toerusten van gebedspartners voor het veldwerk. 

 Middelen mobiliseren 

 z Groei van eigen fondsenwerving naar € 400.000,-. 

 z Bewustzijn creëren door inzet van The Locust Effect, Expressions for Justice en scholenprogramma.

 z Vrijwilligers actief betrekken bij het werk van IJM, door Freedom Challenges, Mission: Freedom en het 

Justice Advocate programma. 

 Operationele uitmuntendheid waarborgen 

 z Uren Financieel Manager uitbreiden naar 0,3 FTE.

 z Nieuwe brand introduceren, inclusief nieuwe website. 

3
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Begroting 2014

Baten eigen fondsenwerving & acties derden 400.305

Baten van IJM Global 101.850

Totaal baten 502.155

Educatie & mobilisatie 71.036

Veldwerk 250.000

Besteed aan doelstelling 321.036

Kosten eigen fondsenwerving 59.758

Personeelskosten beheer & administratie 63.663

Overige beheerskosten 33.131

Beheer en administratie 96.794

Totaal lasten 477.588

Verwacht resultaat 24.567
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Financiële doelstelling

Financiële doelstelling 2014 - 2017 2014 2017

CBF - kosten eigen fondsenwerving  

(gedeeld door baten eigen fondsenwerving)

15% 8%

Besteed aan doelstelling (gedeeld door totaal baten) 70% 85%

- veldwerk (gedeeld door totaal baten) 60% 75%

Kosten eigen fondsenwerving (gedeeld door totaal lasten) 12% 8%

Kosten beheer en administratie (gedeeld door totaal lasten) 18% 7%
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“IJM-familie, heel erg bedankt dat jullie mij 

helpen. Heel erg bedankt dat jullie deze 

zaak hebben opgepakt. Ik ben zo blij dat 

mijn dader is veroordeeld. Ik denk dat het 

rechtsherstel waarop ik bijna 8 jaar heb 

moeten wachten… nu werkelijkheid is! Ik 

ben heel blij — ik ben jullie dankbaar. Ik 

ben heel erg blij! Dank u wel! Dank u wel! 

Bedankt voor de maatschappelijk werkers 

en de advocaten. Zonder jullie gebeden 

zou ik niet in staat zijn geweest om dit te 

bereiken.”

Charito
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Financiële Informatie 

Charito* werd als veertienjarige uit de sekshandel bevrijd. IJM heeft vanaf 2007 

gewerkt aan rechtsherstel in haar zaak en dit jaar werd de handelaar eindelijk 

veroordeeld. Charito volgt nu een opleiding voor maatschappelijk werker. Ze 

zegt dat de liefde die zij heeft ontvangen van de maatschappelijk werkers van 

IJM bij haarzelf het verlangen heeft wakker gemaakt om anderen te dienen. 

Samen met meisjes als Charito zijn we dankbaar voor de vele gevers die ons in 2013 financieel hebben 

gesteund. Ons werk voor recht is niet mogelijk zonder uw bijdrage. 

IJM legt zich toe op het vormgeven en onderhouden van de hoogste normen in ons werk, inclusief onze 

intentie om op financieel gebied transparant en aanspreekbaar te zijn. Vanaf pagina 34 vindt u onze jaar-

rekening.
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VERSLAG BESTUUR 

INTERNATIONAL JUSTICE MISSION NEDERLAND

1. Plaats en taak bestuur IJM NL

Het bestuur van International Justice Mission Nederland (hierna: IJM NL) is belast met het besturen van 

de stichting.

De werkzaamheden van het bestuur worden bepaald door enerzijds de Statuten van de stichting zoals 

neergelegd in de Akte van Oprichting van 24 april 2009 en anderzijds door de Bestuurshandleiding zoals 

het bestuur deze heeft vastgesteld.

Door haar positie heeft het bestuur het hoogste gezag en verantwoordelijkheid binnen de stichting. Het 

bestuur bepaalt het beleid en wil niet alleen reactief zijn op gebeurtenissen of plannen van stafleden van 

IJM NL, maar zelf het initiatief nemen voor beleid. Daarmee wil het bestuur richting geven aan de koers 

van IJM NL en haar werkzaamheden. 

De belangrijkste taak van het bestuur is het goedkeuren van het beleid, vastgelegd in een strategisch vier-

jarenplan 2014 – 2017. Daarnaast keurt het bestuur jaarlijks het jaarplan en de begroting goed alsmede, na 

afloop van het boekjaar, de balans en de Jaarrekening. Daarmee zijn de rechten en plichten van de stichting 

bekend. Het bestuur keurt jaarlijks tevens het Jaarverslag goed, waarin de stichting verantwoordelijkheid 

aflegt van de werkzaamheden.

Het bestuur heeft een bijzondere positie ten opzichte van de directeur. Het bestuur benoemt de directeur, 

stelt haar salaris vast en evalueert jaarlijks haar funtioneren. Tevens is het bestuur de belangrijkste raad-

gever en steun voor de directeur in haar dagelijkse leiding van de organisatie en de werkzaamheden.

IJM NL is onderdeel van International Justice Mission Global (hierna: IJM Global): het hoofdkantoor 

is gevestigd in de Verenigde Staten en voorts zijn er partner offices in Canada, het Verenigd Koninkrijk, 

Duitsland en Australië. De verhoudingen binnen IJM Global worden bepaald door het Global Partner Cov-

enant Agreement, waarin regels zijn opgenomen over verantwoordelijkheden, bevoegdheden, onderlinge 

steun en communicatie. Het Covenant Agreement borgt dat IJM als wereldwijde organisatie in eenheid 

optreedt terwijl werken in verscheidenheid, zoals bepaald door de werkelijkheid van ieder land waarin IJM 

opereert, mogelijk blijft.

Statutair is bepaald dat het hoofdkantoor van IJM vertegenwoordigd is in het bestuur van de partner offices 

van IJM, zo ook in Nederland. 
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2. Samenstelling en functies

Per 31 december 2013 bestond het bestuur van IJM NL uit de volgende personen:

a. Mr. A.L.M. (Anne Nicole) Hofman – de l’Isle – Voorzitter.  

Mevrouw Hofman is rechterlijk ambtenaar in opleiding.

b. Mr. Drs. L. (Laudra) Sewdien – Archangel – Secretaris. 

Mevrouw Sewdien is consultant en eigenaar van Laudra Archangel Consultancy (LAC).

c. J. (Jack) LoMonaco – Bestuurslid. 

De heer LoMonaco is voorganger bij Crossroads International Church The Hague.

d. Ir. P. (Peter) Luttik – Bestuurslid. 

De heer Luttik is adviseur innovatie openbare diensten.

e. Drs. J. (Jouke) van der Veer – Bestuurslid. 

De heer Van der Veer was tot voor kort lid van de raad van bestuur van Lely.

f. G. (Gary) Veurink – Bestuurslid.  

De heer Veurink is Executive Vice President en COO van IJM Global in Washington DC, Verenigde 

Staten van Amerika.

g. Mr. M.R. (Martin) Witteveen – Penningmeester. 

De heer Witteveen is rechter bij de rechtbank Den Haag.
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3. Benoeming en zittingsduur

Bestuursleden worden benoemd door het bestuur. Indien er een vacature ontstaat binnen het bestuur 

worden kandidaat bestuursleden voorgedragen door een of meer van de overige bestuursleden. 

Er wordt naar gestreefd om binnen het bestuur diversiteit te creëren zowel wat betreft geslacht als kerke-

lijke en professionele achtergrond. 

Momenteel is de benoemingstermijn van de leden van het bestuur van onbepaalde duur. Een nadere 

regeling over maximale zittingsduur van een bestuurslid alsmede het aantal malen dat herbenoeming kan 

plaatsvinden zal binnenkort door het bestuur worden vastgesteld.

4. Bezoldigingsbeleid

Bestuursleden ontvangen geen salaris of andere financiële compensatie voor de werkzaamheden in 

verband met het bestuurslidmaatschap. Wel komen bestuursleden in aanmerking voor vergoeding van 

gemaakte kosten.

5. Toezicht op prestaties en beleid

Het bestuur houdt toezicht op de prestaties van IJM NL en op de wijze waarop het beleid wordt uitgevoerd. 

Om deze taak optimaal uit te kunnen voeren en zo veel mogelijk gebruik te maken  van  de  expertise  

van de bestuursleden is het werk van IJM NL verdeeld in aandachtsgebieden. Deze aandachtsgebieden 

worden behandeld door een aantal van de bestuursleden. In de praktijk betekent dit dat de Directeur of de 

stafleden van IJM NL deze bestuursleden rechtstreeks kunnen aanspreken voor overleg of informatie en 

dat de bestuursleden zelf initiatieven kunnen nemen en voorstellen kunnen doen aan het bestuur dan wel 

als bestuur aan de directie.

De aandachtsgebieden zijn:

a. Ontwikkeling en organisatie,

b. Financiën,

c. Educatie en Communicatie,

d. Overheidsrelaties,

e. Operationele activiteiten en Research.

 

Het aandachtsgebied ‘Overheidsrelaties’ is een terrein waarop het bestuur altijd als eerste verantwoordelijk 

is.

Vooral op het aandachtsgebied ‘Financiën’ heeft het bestuur een actieve rol gespeeld. Jaarrekeningen zijn 

in concept besproken met een tweetal bestuursleden, waarna commentaar is geleverd en suggesties voor 

verbeteringen. Na aanpassing van het concept is een definief concept vastgesteld en aan het voltallige 

bestuur voorgelegd. Hetzelfde is gebeurd met de begroting voor 2014.
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6. Activiteiten bestuur 2013

Het bestuur heeft in 2013 vier keer vergaderd, telkens in het kantoor van IJM NL in Den Haag.

Specifieke punten uit de vergaderingen van het bestuur zijn de volgende:

a. Het Jaarverslag 2012 en het werkplan en de begroting voor 2014 zijn goedgekeurd.

b. Het bestuur heeft veelvuldig tijd besteed aan de strategie van IJM NL en welke activiteiten, gelet op 

de beperkte middelen en tijd, prioriteit verdienen. Daarbij heeft centraal gestaan dat IJM’s prioriteit 

gericht is op het (financieel) zelfstandig worden, mede omdat de financiële bijdrage van IJM Global in 

de nabije toekomst wordt afgebouwd.

c. Besluitvorming over de verhuizing van IJM NL naar de Zoutmanstraat in Den Haag.

d. Marketing & Communicatie, naar aanleiding van het door de Marketing & Communicatie Manager 

IJM NL gepresenteerde plan.

e. Analyse van kwartaalrapportages met betrekking tot behaalde resultaten.

f. Discussie rond het nieuwe Global Partnership Covenant Agreement.

g. De herziening van het  ‘Vision and Mission statement’.

Daarnaast hebben drie bestuursleden deel genomen aan de studiereis naar de veldkantoren in Chennai en 

Mumbai, India in november 2013.
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Jaarrekening 2013 IJM Nederland

Inkomsten:  € 399.996

Uitgaven:  € 390.689

Verdeling van baten uit eigen fondsenwerving 2013

International Justice Mission Nederland is gericht op het nastreven van de hoogste normen in het uitgevoerde werk, 

ook in de financiële verantwoording hiervan. Wij kijken terug op een positief financieel jaar waarin we verder mochten 

groeien. Een financieel hoogtepunt vormt de tweemaal zo grote bijdrage als begroot voor het veldwerk. 

ANBI

De belastingdienst heeft IJM Nederland aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI); ons fiscaal 

nummer is: 820704453. Dit betekent dat giften aan onze stichting aftrekbaar zijn voor de inkomstensbelasting. 

IJM Global

IJM NL is verbonden met de wereldwijde organisatie IJM. Voor meer informatie over IJM Global kunt u de jaarrekening 

2013 bekijken op www.ijm.org/get-to-know-us/financials. 

 Individuele giften 69%

 Kerken 24%

 Stichtingen 5%

 Bedrijven 2%
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Balans (na resultaatbestemming) 
 

Activa 31.12.2013 31.12.2012

Liquide middelen 50.452 15.358

Liquide middelen 1 50.452 15.358

Debiteuren 14.182  35.818

Vooruit betaalde bedragen 6.683 0

Vorderingen en overlopende activa 2 20.865 35.818

 

Totaal vlottende activa 71.317 51.176

 

Totaal activa 71.317 51.176

Passiva 31.12.2013 31.12.2012

Continuïteitsreserve 3 45.077  45.077  

Bestemmingsreserve 4 9.307   

Totaal reserves   54.384  45.077

     

Crediteuren  13.033  6.099  

Vooruit ontvangen bedragen 3.900 0

Totaal kortlopende schulden 5  16.933  6.099

     

Totaal passiva   71.317  51.176
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Staat van baten en lasten 2013

 
 werkelijk 

2013

  begroot 

2013

  werkelijk 

2012

Baten        

Baten eigen fondsenwerving  201.569  151.310   97.156

Baten uit acties derden 54.392 10.000 0

Baten van IJM Global  144.035  143.519   86.057

Baten van evenementen  0  0   1.398

Overige baten  0  0   752

        

Som der baten 6  399.996  304.829   185.362

         

Lasten         

Veldwerk  200.000  100.000   75.000  

Educatie en mobilisatie  82.066  73.383   31.482  

Besteed aan doelstelling 7  282.066  173.383   106.482

         

Kosten eigen fondsenwerving 8  39.124  37.201   28.659

         

Personeelskosten beheer&admin.  51.890  57.557   16.163  

Overige beheerskosten  17.609  17.320   10.715  

Beheer en administratie 9  69.499  74.877   26.878

        

Som der lasten  390.689  285.461   162.020

        

Resultaat  9.307  19.368   23.342

Resultaatbestemming

Resultaatbestemming:          

Toevoeging  aan continuïteits- 

reserve

  0   0   23.342

Toevoeging aan bestemmings- 

reserve

  9.307   19.368   0
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Grondslagen van waardering en van bepaling van het  
resultaat 

Algemene grondslagen

De jaarrekening is opgesteld op basis Richtlijn 650 voor “Richtlijn Fondsenwervende Instellingen” van de Raad voor de 

Jaarverslaggeving. Doel van deze Richtlijn is inzicht te geven in de kosten van de organisatie en besteding van de gelden 

in relatie tot het doel waarvoor die fondsen bijeengebracht zijn. De jaarrekening is opgesteld in Euro’s. 

Vergelijkende cijfers

De jaarrekening over 2013 is ingericht overeenkomstig bovengenoemde richtlijn. In 2013 heeft een stelselwijziging 

plaatsgevonden. Tot en met 2012 werden baten en lasten verantwoord op basis van het kasstelsel. Met ingang van 2013 

worden de baten en lasten verantwoord op basis van het factuurstelsel. Als gevolg van deze wijziging is het resultaat 

over 2013 €29.719 lager dan wanneer deze wijziging niet zou zijn doorgevoerd. De stand van de reserves en fondsen per 

ultimo 2013 is gelijk aan wanneer deze wijziging niet zou zijn doorgevoerd. Omwille van de vergelijkbaarheid zijn de 

cijfers van 2012 aangepast.

Grondslagen van waardering

Algemene grondslagen van waardering

Voor zover niet anders vermeld, worden activa en passiva opgenomen tegen de geamortiseerde kostprijs.

Vorderingen, liquide middelen, schulden en overlopende activa en passiva

De vorderingen, liquide middelen, schulden en overlopende activa en passiva zijn opgenomen tegen geamortiseerde 

kostprijs; waardering geschiedt onder aftrek van een voorziening wegens oninbaarheid, gebaseerd op een individuele 

beoordeling van de vorderingen.

Projectverplichtingen zijn opgenomen op basis van een besluit ter zake, welke schriftelijk is kenbaar gemaakt aan de 

ontvanger van de subsidie en worden ten laste gebracht van het boekjaar waarin de projectactiviteiten dienen te worden 

uitgevoerd door de uitvoerende projectpartner.

    
Reserves en fondsen 

Reserves betreffen gelden ter vrije besteding van de Stichting. Door het bestuur kunnen doelreserves worden aange-

houden voor aanwending aan een specifiek doel. 

Fondsen betreffen gelden die besteed moeten worden in het kader voor de doelstelling waarvoor deze ter beschikking 

zijn gesteld. Dit betreft het niet bestede deel van toegekende donaties en andere fondsen en gelden die vastliggen in vaste 

activa.
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Grondslagen van resultaatbepaling

Algemene grondslagen van resultaatbepaling

Het resultaat is bepaald als het verschil tussen de baten en alle hiermee verbonden kosten en andere aan het verslagjaar 

toe te rekenen lasten, met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen. Giften in natura worden 

gewaardeerd tegen de reële waarde.

Personeelsbeloning

Salarissen en sociale lasten worden toegerekend aan de verslagperiode waarin deze verschuldigd zijn, in overeenstem-

ming met de arbeidsovereenkomsten.

Kostentoerekening

Op basis van de door het bestuur goedgekeurde kostenverdeling zijn directe en indirecte kosten toegerekend aan de 

doelstelling, eigen fondsenwerving en beheer & administratie. 
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Toelichting op de balans per 31 december 2013

Algemeen

Per balansdatum bezit IJM Nederland geen vaste activa.

1. Liquide middelen

De liquide middelen bestaan uit de kas en een tweetal bankrekeningen, een rekening courant en een spaarrekening bij 

de ING bank. Er zijn per 31 december geen kruisposten.

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de stichting.

2.  Vorderingen en overlopende activa

De vorderingen en overlopende activa bestaan uit de volgende posten:

2013 2012

Debiteuren

EO-Metterdaad – IJM Mumbai project 5.439

Bijdragen deelnemers veldreis november‘13 1.186

Collecteopbrengst kerstavond 2.557 28.700

Overige toegezegde bedragen december 5.000 7.118

Totaal 14.182 35.818

Vooruitbetaalde bedragen

Borg voor huur pand 5.350

Overige vooruitbetaalde bedragen 1.333

Totaal 6.683 0

Totaal vorderingen en overlopende activa 20.865 35.818

De vorderingen (borg) voor een bedrag van € 5.350 hebben een looptijd langer dan een jaar.

3.  Continuïteitsreserve

IJM Nederland streeft er naar om een continuïteitsreserve aan te houden gelijk aan drie maanden salariskosten. Het 

streefbedrag voor 2013 is € 36.000 en voor 2014 is € 40.000, dit bedrag is ultimo 2012 al gehaald. Hierdoor kan er in het 

jaar 2014 meer besteed worden aan de effectuering van de doelstelling. 

Stand per 1 januari 2013    € 45.077

Stand per 31 december 2013   € 45.077
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4.  Bestemmingsreserve  

Het bestuur heeft het gehele resultaat van 2013 toegevoegd aan de bestemmingsreserve. De bestemmingsreserve kan 

uitsluitend worden aangewend voor besteding aan programma’s in de veldkantoren. Er is in deze gevallen geen sprake 

van giften met een bepaalde specifieke (landen)bestemming en/of een oormerk. 

Een aantal giften is eind december ontvangen waardoor deze niet meer in 2013 verantwoord besteed konden worden. 

Dit bedrag wordt toegevoegd aan de bestemmingsreserve om in 2014 te worden besteed aan de uitvoering van de doel-

stelling. 

Stand per 1 januari     €            0

Dotatie bestemmingsreserve    €    9.307

Stand per 31 december 2013    €    9.307 

5.  Kortlopende schulden

De kortlopende schulden bestaan uit de volgende posten:

2013 2012

Belasting en sociale lasten - december 4.041 2.510

Crediteuren

Overige bedragen (incl. accountantskosten) 2.719

Vakantiegeld

Vakantiedagen

Totaal reservering vakantiegeld/dagen:

5.473

800

6.273

3.589

0

3.589

Vooruit ontvangen bedragen

Sponsoring kerkrelatie manager

Overige bedragen

Totaal vooruit ontvangen bedragen

3.400

500

3.900 0

Totaal kortlopende schulden 16.933 6.099

Niet in de balans opgenomen verplichtingen

Er is op 15 augustus 2013 een huurovereenkomst aangegaan voor de periode van 5 jaar. 

De resterende verplichting per 31 december 2013 bedraagt € 82.840,-. Het jaarbedrag voor 2014 is € 13.399.
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Toelichting op de staat van baten en lasten 2013

Algemeen

De werkelijke baten uit eigen fondsenwerving zijn in 2013 ruim hoger dan begroot en in 2012 gerealiseerd. Hiervoor 

zijn wij onze donateurs zeer dankbaar. De stijging in opbrengsten is mede te verklaren doordat IJM Nederland meer 

bekendheid heeft gekregen en meer mensen willen bijdragen aan de strijd tegen onrecht. 

6.  Baten

De verdeling van de baten is als volgt: 

Baten: 2013 2012

Eigen fondsenwerving 201.569 97.156

Acties derden (EO-Metterdaad) 54.392 0

Bijdrage van IJM Global 144.035 86.057

Evenementen en overig  0 2.150

Totaal 399.996 185.362

De baten uit eigen fondsenwerving betreffen donaties en giften. De baten uit acties derden betreft een toekenning 

door EO-Metterdaad, o.a. uit de opbrengsten van de collecte tijdens de EO-Jongerendag 2013, met als bestemming een 

programma van IJM India in Mumbai.  

IJM Nederland werd in 2013 gesteund door een investering van IJM Global voor €144.035. Deze specifieke investering in 

personeelskosten is beschikbaar voor partnerkantoren tijdens de opstartjaren om een gezonde en solide basis te leggen 

en een aantal cruciale functies te kunnen bemannen. 

Lasten

De salariskosten van de personeelsleden worden naar rato toegerekend aan de diverse kostencategorieën op basis van 

de functieomschrijvingen. Voor 2013 is een kleine aanpassing in de toerekening gemaakt om beter aan te sluiten bij de 

daadwerkelijke  tijdsbesteding van de medewerkers. 
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7. Besteed aan doelstelling 

In 2013 heeft IJM Nederland €200.000 kunnen bijdragen aan het veldwerk t.o.v. een begroting van €100.000 respectie- 

velijk een bijdrage van €75.000 in 2012. 

De besteding aan het veldwerk is als volgt verdeeld:

Land: 2013 2012

India 191.500 75.000

Filipijnen 8.500 0

Totaal 200.000 75.000

Het bestedingspercentage (totaal besteed aan doelstelling / som der baten) voor 2013 is 71% t.o.v. 57% in 2012. Het 

bestedingspercentage lasten (totaal besteed aan doelstelling / som der lasten) voor 2013 is 72% t.o.v. 66% in 2012. 

8. Kosten eigen fondsenwerving 

IJM Nederland heeft als doelstelling om deze kosten zo laag mogelijk te houden en zoveel mogelijk gebruik te maken van 

eigen netwerken voor marketingdoeleinden. Dit is ook in 2013 weer gelukt. 

Een aantal voorbeelden hiervan is de samenwerking met partners zoals het jongerenprogramma van de EO maar ook 

door Freedom Challenges van betrokken donateurs/medewerkers zoals het project Schrijvers Voor Vrijheid waarin een 

12-tal bekende schrijvers in 24 uur tijd een boek heeft geschreven en daarmee veel bewustwording en aandacht voor het 

werk van IJM heeft gecreëerd.  

Kosten eigen fondsenwerving 2013   €   39.124

Baten eigen fondsenwerving 2013   € 201.569

Het percentage kosten eigen fondsenwerving:   19%

Dit is ruim beneden de grens van het CBF van 25%.

9. Beheer en administratie 

In 2013 heeft de IJM Nederland geïnvesteerd in het verder professionaliseren van de eigen organisatie, onder andere 

door het aantrekken van een financieel manager voor 0.2 fte en de uitbreiding van het contract van de executive assis-

tant met 0.7 fte.    

Kosten beheer en administratie 2013   €   69.499

Totale kosten      € 390.689

Het percentage kosten van beheer en administratie:         18% (2012: 17%) 
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Lastenverdeling en toerekening aan de doelstelling:

Programmakosten Supportkosten Totaal Begroot Totaal

Veldwerk Educatie & 

Mobilisatie

Eigen fond-

senwerving

Beheer & 

admin.

2013 2013 2012

Besteding in de veldkantoren 200.000 0 0 0 200.000 100.000 75.000

Publiciteit en communicatie 0 18.608 3.325 0 21.933 14.500 9.670

Personeelskosten 0 54.958 35.799 51.890 142.647 143.741 66.634

Reiskosten 0 8.500 0 714 9.214 10.500 2.888

Huisvestingskosten 0 0 0 9.997 9.997 10.420 2.591

Kantoor en overige kosten 0 0 0 6.898 6.898 6.300 5.237

Totale kosten 200.000 82.066 39.124 69.499 390.689 285.461 162.020

De kostenverdeling van de personeelskosten is als volgt samengesteld in 2013:

Educatie & Mobilisalie Eigen Fondsenwerving Beheer & Administratie

Directeur 40% 20% 40%

Executive Assistant 30%  70%

Marketing & Communication Manager 50% 50%

Finance Manager  10% 90%

Personeelskosten 2013 2012

Brutoloon 115.242 51.677

Sociale lasten 20.655 11.326

Reiskostenvergoeding woon-werk 6.750 3.631

Totaal 142.647 66.634
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Personeelsformatie

In 2013 bedroeg de beginformatie 1.9 fte. In het voorjaar is een financieel manager in dienst gekomen voor 0.2 fte en het 

contract van de executive assistant met 0.7 fte uitgebreid naar 0.9 fte. Eind 2013 was de formatie van de betaalde werkne-

mers gestegen naar 2.8 fte (4 personen).  Naast de betaalde functies is IJM NL zeer dankbaar voor de inzet van een groep 

van ongeveer 20 – 25 enthousiaste (onbetaalde) medewerkers die met regelmaat het werk in Nederland ondersteunen 

met hun tijd, kennis en talenten.  

Bezoldiging directie

Naam    Caroly Houmes

Functie    Directeur

Dienstverband    

Aard    onbepaald

Uren (voltijd)   40

Parttime percentage  80 

Periode    geheel 2013

Bezoldiging

Brutosalaris   35.715  

Vakantiegeld   2.592  

Eindejaarsuitkering  0 

Sociale lasten   6.673  

Pensioenlasten    1.800    

Totaal bezoldiging 2013  46.780  

Totaal bezoldiging 2012  41.810 
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Overige gegevens

Resultaatbestemming

Het bestuur heeft besloten het positieve resultaat van 2013 a €9.307 in zijn geheel toe te voegen aan de bestemmings- 

reserve. 

Accountantsverklaring

De goedkeurende beoordelingsverklaring is opgenomen op pagina 46.
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Organisatie IJM NL

Directie IJM NL

Mr. Caroly Houmes, directeur IJM NL (0,8 FTE)

Samenstelling kantoorteam IJM NL 2013

Anneke Kleinmeulman, executive assistant (0,9 FTE)

Henk Jan Kamsteeg, marketing & communicatie manager (0,9 FTE)

Wietse Groenveld, financieel manager (0,2 FTE)

Het werk van IJM NL wordt ondersteund door 20-25 vrijwilligers, waarvan een aantal parttime werkzaam 

op kantoor. Vrijwilligers zetten zich in voor evenementen, spreekbeurten, onderzoek en vele andere 

werkzaamheden. 

Comité van Aanbeveling IJM NL

Joel Voordewind  

Tweede Kamerlid, Christen Unie 

Gert-Jan Segers  

Tweede Kamerlid, ChristenUnie 

Kathryn Bolkovac  

Auteur ‘the Whisteblower’, voormalig rechercheur (mensenrechten) bij International Police Task Force (IPTF) in 

Bosnië 

Herman Wijffels  

Econoom en hoogleraar Universiteit Utrecht 

Cors Dieterich  

Executive coach Xpand 

Jolanda Omvlee  

Directeur Compassion Nederland 

Maurits Groen  

Milieu- en communicatieadviseur 

Jeff Hancock  

Voorganger Crossroads International Church Den Haag 

Ed Anker  

Wethouder gemeente Almere 

Partners

IJM Nederland heeft partnerships met EA-EZA en Micha Nederland.



International Justice Mission (IJM) 

is een mensenrechtenorganisatie die recht verschaft aan 

slachtoffers van slavernij, seksuele uitbuiting en andere 

vormen van gewelddadige onderdrukking.

* Om de persoon in kwestie te beschermen, is een 

pseudoniem gebruikt.

 

Stichting International Justice Mission 

The Netherlands

Zoutmanstraat 42-44

2518 GS Den Haag 

T 070 – 2141415

E contact@ijmnl.org

W www.ijmnl.org

IBAN: NL 37 INGB 0004 9613 89  


