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Voorwoord
Sinds de oprichtingsdatum van 18 september 2015 zijn er 
al weer vijf jaar verstreken. Een intensieve periode om bij 
stil te staan. De Elizabeth Foundation heeft destijds min of 
meer het stokje overgenomen van de Stichting Religieuzen 
Tegen Vrouwenhandel toen deze dat jaar werd opgeheven 
omdat haar doelstellingen waren bereikt. Echter, wij vonden dat er nog heel 
veel op het gebied van het ondersteunen van slachtoffers van mensenhandel 
en het voorkomen ervan kon worden gedaan. We zijn destijds mooi op weg 
geholpen door de SRTV en door een solidariteitsbijdrage van de Konferentie 
Nederlandse Religieuzen.

In de afgelopen vijf jaren zijn we ondersteund voor onze projecten door 
vele donateurs. Ook hebben we de kans gekregen en aangepakt om 
informatiebijeenkomsten en lezingen te verzorgen over ons thema. Tevens 
hebben we de bij onze projecten in Indonesië ingekochte producten kunnen 
verkopen. Wij zijn dankbaar voor deze ondersteuning en hopen dat deze 
zolang het nodig is, gecontinueerd kan worden.

Als gevolg van de beperkingen door de COVID-19 maatregelen hebben we zo 
goed als geen activiteiten in 2020. 

In deze brochure zullen we een overzicht geven van onze activiteiten de 
afgelopen periode en een doorkijk naar onze plannen voor de toekomst.  
 
Jos van den Nouland 
Voorzitter Elizabeth Foundation

Doelstelling
De Elizabeth Foundation wil in samenwerking met anderen voorkomen dat 
mensen onder dwang en in slechte omstandigheden worden uitgebuit en 
helpt slachtoffers van mensenhandel zodat zij in vrijheid voor zichzelf en hun 
naasten kunnen zorgen. Dit doen we op verschillende manieren.
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Voorlichtingsbijeenkomsten
De vrijheid om te zijn wie je wilt zijn, om te worden wat je 
wilt worden – het is voor de meesten van ons net zo gewoon 
als ademhalen. Echter, tot op de dag van vandaag moeten 
veel mensen vechten voor een menswaardig bestaan. Miljoenen 
mensen leven onder de armoedegrens en velen zijn dan ook op 
zoek naar een beter bestaan voor henzelf en hun familie. Armoede drijft hen 
op zoek te gaan, grenzen te verleggen en grenzen te overschrijden. Aan ons 
de dure plicht om wereldwijd en in eigen land te blijven vechten tegen allerlei 
vormen van slavernij die nog steeds voorkomen. Want ook vandaag de dag 
nog worden miljoenen mannen, vrouwen en kinderen wereldwijd gedwongen 
een leven te leiden dat we gerust slavernij zouden kunnen noemen. Ze worden 
verkocht, gedwongen te werk gesteld voor geen of nauwelijks beloning 
en ze zijn overgeleverd aan de genade van hun zogenaamde werkgever: 
kindsoldaten en seks-slavinnetjes in Afrikaanse rebellenlegers, boerenfamilies 
in India die soms al generaties lang totaal afhankelijk zijn van landheren en 
schuldeisers, Filipijnse dienstmeisjes in de Arabische emiraten, mijnwerkers 
in India, kinderen in Afrika, Pakistan, Haïti, China of waar dan ook die 
voor een habbekrats lange dagen moeten werken in duistere fabrieken en 
werkplaatsen om met hun ouders te kunnen overleven.

Wereldwijd worden dus jaarlijks duizenden vrouwen, mannen en kinderen 
onder valse voorwendselen geronseld en slachtoffer van mensenhandelaren. 
Ze worden gedwongen tewerkgesteld in de seksindustrie, als huishoudelijke 
hulp, in de bouw, de landbouw of de havens. Gedreven door armoede en op 
zoek naar een betere toekomst zijn ze een gemakkelijke prooi.

Wat is mensenhandel? Komt het bij ons voor? Zo ja, in welke vorm? Wat zijn 
loverboys. Zijn ze werkelijk zo lief als het woord doet klinken? Wat betekent 
dit? Lopen alleen meisjes gevaar of kunnen jongens ook ten prooi vallen?

Rondom deze en andere vragen zijn er de afgelopen vijf jaar 40 
voorlichtingsbijeenkomsten gehouden door heel Nederland. De meeste 
bijeenkomsten waren op uitnodiging van vrouwenorganisaties. De groepen 
varieerden in grootte van 20 tot 200 deelnemers.

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.

Vanwege de gevolgen van de Corona pandemie heeft er in 2020 maar één 
bijeenkomst plaatsgevonden in januari. Vanaf april 2021 staan er weer 
bijeenkomsten gepland.
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Radio
Iedere donderdagavond zendt RTV Rijswijk FM Radio Indigo, 
het liveprogramma voor de Indisch Gemeenschap, uit tussen 
18:00 en 19:00 uur. In november 2015 waren wij te gast in het 
programma en werden gedurende een uur live geïnterviewd door Maud 
Guldenaar over ons werk en onze projecten in Indonesië.

Internationale vrouwendag
Ter gelegenheid van Internationale Vrouwendag hebben we een inleiding 
mogen verzorgen op 8 maart 2017 in een door de gemeente Roermond 
georganiseerde bijeenkomst voor 400 personen. En in 2018 hebben we tijdens 
een druk bezochte bijeenkomst een lezing gegeven in Nijkerk. Tijdens beide 
gelegenheden werden onze informatiefolders van onze Foundation verspreid 
en Indonesische producten van onze projecten verkocht.

Markten
Braderieën, kerstmarkten en winterfairs zijn mooie gelegenheden om onze 
producten uit Indonesië te verkopen. Daarnaast bieden ze een kans om 
informatie te geven over de Elizabeth Foundation en haar doelstellingen. 
In 2017 waren wij aanwezig op de winterfair in Achthuizen, in 2018 op de 
braderie in Den Bommel en in 2019 op de winterfair in Oude Tonge en twee 
kerstmarkten in Boxtel. 

Postzegel 
In 2016 hebben we voor onze voorlichtingscampagne een postzegel 
ontworpen met daarop het logo van de Elizabeth Foundation en de tekst 
STOP mensenhandel. De postzegel werd tegen kostprijs verkocht. In totaal 
zijn er 200 velletjes verkocht.

Samenwerking met Taman Indonesia
Taman Indonesia is een dierenpark in Kallenkote, bij Steenwijk met o.a. veel 
Indonesische dieren, kruiden en artikelen. Sinds 2018 verkoopt men daar 
batikproducten vervaardigd door de vrouwen van het Victory Project. Vooral 
de (knuffel)dieren vinden veel aftrek. 
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Werkbezoeken
In april 2016 heeft Elma samen met het artsen-echtpaar Klaas 
en Adrie van Kralingen (op vrijwillige basis) een werkbezoek 
gebracht aan Indonesië. Gedurende een intensieve rondreis van 
drie weken zijn tientallen (potentiële) projecten bezocht, mensen 
ontmoet en hebben zij volop genoten van de prachtige natuur, cultuur en 
gastvrijheid van de mensen op Papua, Sulawesi en Java.

Een belangrijk doel van deze reis was het bezoeken van projecten die in 
aanmerking zouden kunnen komen om in de toekomst door de Elizabeth 
Foundation te worden ondersteund. Het was erg interessant om zoveel 
verschillende plekken te bezoeken. Het gaf hen de mogelijkheid om projecten 
en hun werkwijze te vergelijken en mensen te bevragen.

De Elizabeth Foundation wil in samenwerking met anderen voorkomen 
dat mensen door onwetendheid en gebrek aan scholing geen werk in hun 
eigen omgeving kunnen vinden, waardoor zij beïnvloedbaar worden voor de 
beloften van mensenhandelaren. Zo werd een donatie gedaan aan de school in 
Ge’tengan, Toradjaland in Zuid Sulawesi.

In november van datzelfde jaar is Elma nogmaals naar Indonesië afgereisd 
en heeft diverse projecten in de Riouw archipel bezocht, waar religieuzen zich 
inzetten voor de strijd tegen mensenhandel en uitbuiting. Een opvanghuis van 
de Zusters van de Goede Herder voor slachtoffers van mensenhandel kreeg 
een donatie. Ook Fr. Pascal die dagelijks bezig is om teruggekeerde mensen 
uit Maleisië en Singapore te ondersteunen heeft een donatie ontvangen. Op 
het moment dat Elma er was, was er een boot met arbeidsmigranten vergaan 
met veel dodelijke slachtoffers en een paar overlevenden.

Tijdens deze reis is ook het St. Ignatius Boarding House op Rempang bezocht. 
De zusters JMJ runnen deze kostschool en lagere school voor veel arme 
kinderen afkomstig uit Rempang en Batam. Veel van deze bewoners leven van 
het afval van de grote hotels in de buurt en van de visserij. Besloten werd dat 
de Elizabeth Foundation deze kostschool voor drie jaar zou ondersteunen. 
Ook een aantal studenten werd met een vervolgopleiding geholpen.

In 2019 is nogmaals een werkbezoek gebracht aan Indonesië samen met  
Klaas en Adrie van Kralingen. Deze weken stonden vooral in het teken van het 
geven van medische trainingen aan Zusters en medewerkers van de diverse 
ziekenhuizen, klinieken en verpleeghuizen. Tevens werd het Victory project 
in Yogjakarta nogmaals bezocht en geëvalueerd. De voortgang van dit project 
was duidelijk zichtbaar. 
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Projecten
De afgelopen jaren zijn we in staat geweest om diverse 
projecten te ondersteunen. De ondersteuning die we leveren, 
doen we op meerdere wijzen. Het kan door middel van een investering in 
instrumenten en de training hierbij (voorbeeld is de overdracht van een 
microscoop en de bijbehorende instructie in Merauke op Papoea). Daarnaast 
bieden we ook onze kennis op het gebied van gezondheidszorg, onderwijs en 
bedrijfsvoering aan. 

Het komt ook voor dat een (eenmalige) financiële donatie een project verder 
kan helpen. Of we bieden ondersteuning door de aankoop van producten 
die door (potentiële) slachtoffers van mensenhandel worden gemaakt. 
Hiermee kunnen ze een eigen inkomen genereren, beter voor zichzelf en hun 
gezin zorgen en hopelijk uit de handen van mensenhandelaren blijven. Op 
deze manier zijn een aantal studenten met een visuele beperking geholpen. 
Verschillende vrouwen in Jakarta zijn geholpen met een kook- en bakcursus 
om zelf eten te kunnen gaan verkopen. Eén vrouw heeft een etenskar gekregen 
waarmee ze op straat eten kan verkopen en zo in haar onderhoud kan 
voorzien. Deze laatste projecten zijn gecoördineerd door Zuster Maria van de 
Medische Missiezusters. 

Victory project
In het Victory project in Yogjakarta (Java) worden (potentiële) slachtoffers 
van mensenhandel ondersteund in het opbouwen van een nieuwe toekomst.

In dit project worden vrouwen -allen kostwinner- getraind in het werken met 
goede professionele naaimachines, waarmee zij o.a. tassen, toilettasjes en 
pannenlappen maken.

De Elizabeth Foundation heeft de afgelopen vijf jaar dit project ondersteund 
met het aanschaffen van de machines. Ook koopt de Foundation hun 
producten en verkoopt deze in Nederland o.a. tijdens lezingen en op de 
braderieën. 
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St Ignatius Boarding House
Dit project is gelegen op Rempang, een eiland dat deel 
uitmaakt van de Indonesische Riouwarchipel ten zuiden van 
Singapore. Het behoort tot een groep van drie eilanden, genaamd 
Barelang ( een afkorting van Batam-Rempang-Galang). 

Het eiland Batam heeft thans een belangrijke toeristische bestemming 
gekregen voor de Singaporezen, Voor hen is Batam de plek ‘to get away’, weg 
van de strenge moraal, voorschriften en wetgeving. Wat in Singapore niet 
kan, mag op Batam. Dat trekt horden ‘toeristen’ naar het eiland, op zoek naar 
prostituees in de karaokebars van de sloppenwijken.

De grote armoede op Rempang is voor velen aanleiding om naar Batam te 
vertrekken. Veel jonge meisjes belanden op deze manier in de prostitutie.

De Zusters JMJ hebben een kostschool waar kinderen in de leeftijd van 7-13 
jaar, verblijven en onderwijs krijgen. Twee belangrijke onderdelen van het 
programma zijn: het leren nemen van verantwoordelijkheid en seksuele 
voorlichting. De school heeft 120 leerlingen en de ouders betalen naar 
mogelijkheden. De Elizabeth Foundation heeft dit project gedurende drie jaar 
ondersteund.

Daarnaast hebben wij 9 kinderen van 13 jaar en ouder de kans geboden 
vervolg onderwijs te krijgen buiten de St. Ignatius Boarding House, in 
Tanjung Pinang, Tanjung Balai en Tanjung Kertang. We hopen dat deze 
kinderen met onze steun sterker en weerbaarder kunnen worden om later 
stevig in het leven te staan en minder vatbaar zullen zijn voor uitbuiting en 
andere vormen van mensenhandel.
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Tsunami Sulawesi
Een aardbeving op 28 september 2018 op het eiland Sulawesi, 
met het Epicentrum 80 km ten noorden van Palu op dat eiland, 
veroorzaakte een tsunami. Deze was tot 6 meter hoog en had op open zee een 
snelheid van 400 km/uur. Grote delen van de stad Palu werden verwoest. Er 
waren naar schatting 4400 dodelijke slachtoffers, meer dan 14.000 gewonden 
en raakten meer dan 211.000 mensen dakloos. 

Omdat mensen die alles kwijt zijn geraakt, of kinderen die hun ouders zijn 
kwijtgeraakt, een makkelijke prooi worden voor mensenhandelaren en 
uitbuiters heeft onze stichting contact opgenomen met de zusters JMJ. Zij 
werken in Noord en Zuid Sulawesi en hebben al hun mensen en middelen 
verzameld om de mensen in Palu te helpen. 

De Elizabeth Foundation heeft tijdens de landelijke actie van giro 555 voor 
de slachtoffers van de Tsunami op Sulawesi een eigen actie gehouden en de 
achterban gemobiliseerd. Hierbij is een fantastisch bedrag opgehaald waarvoor 
veel dank! Op zaterdag 24 november 2018 heeft zr. Theresia Supryati, 
algemene overste van de zusters JMJ in Indonesië, een cheque van € 10.000 in 
ontvangst mogen nemen.

Tijdens een informele bijeenkomst heeft zr. Theresia verteld over de situatie 
in Sulawesi. Zijzelf heeft een bezoek gebracht aan het zwaar getroffen Palu. 
Een indrukwekkend verhaal! Er zijn 22 kinderen, waarvan wordt aangenomen 
dat deze wees zijn geworden, door de zusters opgevangen. Een groot aantal 
kinderen, waarvan de ouders nog leven, zijn ook uit het rampgebied gehaald 
en bij diverse kostscholen en weeshuizen van de zusters ondergebracht. Op 
deze manier kunnen de kinderen hun school voortzetten totdat de schade in 
Palu weer hersteld is en de kinderen weer naar huis kunnen.

Twee dames uit Ooltgensplaat (Goeree-Overflakkee) hebben kinderkleding 
gemaakt en deze werden ook tijdens de bijeenkomst door ons aan de zusters 
overhandigd om mee terug te nemen.



16

Wat hebben we - mede door de donaties - 
bereikt
• we hebben tot nu toe 40 lezingen verzorgd; 
• we hebben deelgenomen aan 5 markten en braderieën;
• we hebben het St Ignatius Boarding House op Rempang ondersteund  

met € 12.000; 
• we hebben naaimachines aangeschaft en trainingen verzorgd voor het 

Victory project;
• we hebben 3 werkbezoeken gebracht aan de projecten in Indonesië, direct 

contact met de projectmedewerkers gehad, trainingen verzorgd en de 
projecten geëvalueerd;

• op basis van onze crowdfunding hebben we ter plaatse € 10.000 kunnen 
overhandigen ter ondersteuning van de slachtoffers van de tsunami op 
Sulawesi; 

• we hebben diverse kleine projecten in Indonesië ondersteund  
met totaal € 15.000.
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Plannen voor de toekomst
• De komende jaren hopen wij door te gaan met het geven van 

voorlichting bij  eenieder  die ons uitnodigt.
• We hebben het plan om lezingen ook toegankelijk te maken in 

kleine kring in de vorm van een huiskamerproject: een combinatie van een 
gezamenlijke (Indonesische) maaltijd, een presentatie, verkoop van onze 
producten en een goed tafelgesprek over dit thema. 

• We willen onze huidige projecten blijven ondersteunen, voor zover het  in 
ons vermogen ligt.

• De verkoop van de Indonesische producten zetten we voort. We willen ook 
bekijken of we het assortiment kunnen uitbreiden.

• We zijn bezig een onderwijsproject voor groep 7 en 8 van de basisschool 
te ontwikkelen. We noemen het Uitsluiting en Uitbuiting. We hopen de 
kinderen (en zo mogelijk hun ouders) een korte, maar indrukwekkende en 
qua didactische werkvormen aantrekkelijke leservaring te bezorgen. Doel 
is dat bij de kinderen het denken over mensenhandel op hun eigen niveau 
wordt gestart. Wij verwachten het lespakket in november 2021 te kunnen 
presenteren.
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Wie zijn de mensen van de Elizabeth Foundation?
Elma van den Nouland is verpleegkundige A 
en heeft de International Course in Health 
Development en de Master of Public Health 
program succesvol afgerond. Gedurende 10 jaar 
(1994-2004) is Elma als Medische Missiezuster 
in Ethiopië werkzaam geweest, verantwoordelijk 
voor de gezondheidszorg en de algemene 
maatschappelijke ontwikkeling in een gebied met 
30.000 mensen. Terug in Nederland zet Elma 

zich sinds 2004 in voor slachtoffers van mensenhandel en heeft gewerkt 
voor de Stichting Religieuzen tegen Vrouwenhandel totdat deze in 2015 werd 
opgeheven. Momenteel werkt Elma als Casemanager Palliatieve Zorg en is zij 
actief als projectcoördinator bij de Elizabeth Foundation.

Jos van den Nouland is Luitenant-kolonel b.d. en 
heeft 39 jaar bij Defensie gewerkt. In die periode 
is hij 3x uitgezonden naar crisisgebieden en heeft 
hij zijn Master in Public Controlling gehaald. 
Tussen 2010-2014 was hij Wethouder van de 
gemeente Steenwijkerland. Naast meerdere 
vrijwilligersfuncties elders is hij voorzitter en 
(sinds 2018 waarnemend) penningmeester van de 
Elizabeth Foundation. 

Lidwieke van Santen is 40 jaar werkzaam geweest 
als docent verpleegkunde, waarvan de laatste 
10 jaar als onderwijsontwikkelaar en trainer 
voor bij- en nascholing van verpleegkundigen 
en verzorgenden. Sinds de oprichting van 
de Elizabeth Foundation is zij als secretaris 
betrokken bij de stichting.

Peter Litjens was in de opstartfase tussen 
2015-2018 de penningmeester en heeft mede 
zorggedragen voor een solide basis.
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