Oude-Tonge, 17 november 2016

Beste donateurs, familie en vrienden,
Op 17 november wordt het feest van de H. Elizabeth gevierd en dat is een mooi
moment om door middel van deze brief het werk van de Elizabeth Foundation
onder jullie aandacht te brengen.
De Elizabeth Foundation heeft een mooie en drukke beginperiode achter de rug. Het idee om
slachtoffers van mensenhandel te steunen en een bijdrage te leveren aan het voorkomen ervan is
omgezet in de oprichting van onze stichting op 18 september 2015. Met alleen maar vrijwilligers
hebben we min of meer het stokje overgenomen van andere organisaties zoals de Stichting
Religieuzen Tegen Vrouwenhandel.
Er zijn contacten gelegd met de Nationale Rapporteur Mensenhandel, het Expertisecentrum voor
Mensenhandel & Mensensmokkel, het Landelijk Parket en diverse religieuze en maatschappelijke
organisaties. Met een aantal organisaties die al langer opereren in het werkveld tegen
mensenhandel verkennen we waar we elkaar kunnen versterken, wat we van elkaar kunnen leren en
waar we onze expertise kunnen inbrengen. We besteden veel tijd aan het onderhouden en
uitbreiden van ons netwerk.
De lezingen en voorlichting die we in het hele land geven over de strijd tegen mensenhandel slaan
goed aan. In deze bijeenkomsten zoeken we nadrukkelijk interactie om de deelnemers zich bewust
te laten worden wat mensenhandel inhoudt, wat de gruwelijke gevolgen ervan zijn en dat men er
wel eens eerder mee te maken heeft dan gedacht. Door de groeiende naambekendheid groeit het
aantal uitnodigingen gestaag.
In april 2016 heeft de Elizabeth Foundation een werkbezoek afgelegd aan projecten tegen
mensenhandel in Indonesië. Er is een bezoek gebracht aan projecten op Papoea, Zuid Sulawesi en
Java en er zijn ook potentiele nieuwe projecten verkend om eventueel te gaan ondersteunen. Onze
Projectcoördinator Elma heeft nauw samengewerkt met het artsenechtpaar Van Kralingen, dat op
vrijwillige basis is meegegaan en hun beider expertise hebben ingebracht om de kwaliteit van de
projecten te versterken. We hebben uiteraard ook van de organisaties en betrokken mensen ter
plaatse veel kunnen leren. Momenteel werkt de Elizabeth Foundation aan projecten die we in onze
nieuwe bijgaande folder hebben weergegeven.
Tot slot. We hopen dat u een inzicht heeft gekregen in onze werkzaamheden om slachtoffers van
mensenhandel te ondersteunen en om bij te dragen aan het voorkomen ervan. Als u ons wilt
ondersteunen, is dat altijd zeer welkom. Indien u aan een specifiek project een financiële bijdrage
wilt geven, kunt u projectnummer en -naam vermelden bij een overboeking op onze rekening
NL52 INGB 0007 0501 11.
Voor nadere informatie verwijzen we u naar onze website www.elizabethfoundation.nl en als u ons
wilt mailen, kan dat naar info@elizabethfoundation.nl .
Hartelijk dank voor uw aandacht.
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