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Nieuwsbrief voor Ambassadors for Peace en vrienden van de Universal Peace Federation

Het toernooi is in snel tempo 
uitgegroeid tot een prestigieus 
treffen met clubs van naam als 
Olympique Lyonnais, Juventus, 
Aston Villa, Sevilla en Real Madrid. 
In 2009 wordt het Peace Cup toer- 
nooi, waarvoor zich 12 topteams 
uit vier continenten hebben inge- 
schreven, voor de eerste keer buiten 
bakermat Zuid Korea gehouden. 

Peace Dream Foundation  
De Peace Dream Foundation, 

onder wiens auspiciën het Peace 
Cup toernooi plaatsvindt, maakt 
duidelijk dat alle inkomsten van 
het toernooi uit o.a. televisie-
contracten, recettes en marketing 
gedoneerd worden aan sociale 
hulpverleningsprojecten voor 
jongeren wereldwijd. 
De Koreaan dr. Chun Hwan Kwak, 
voorzitter van het organiserend 

comité van de Peace Cup: “Dit is 
niet simpelweg een zomertoernooi 
dat voorbereidt op de nieuwe 
competitie, het gaat om veel meer 
dan dat. Dit initiatief is genomen 
om harten te openen, wereld-
wijde solidariteit te bevorderen en 
wereldvrede dichterbij te brengen”.

Zij bezochten ambassades, 
politici, vredes- en humanitaire 
organisaties, religieuze leiders 
en zakenmensen in Den Haag. 
Daarbij gaven zij informatie 

over de UPF en haar visie voor 
wereldwijde verzoening en 
samenwerking en nodigden uit 
voor de vredesbijeenkomst op 
de Pier in Scheveningen.

For the sake of others  
In hun kleurrijke kimono’s be-
zochten zij de ambassades en 
hoofdkantoren en overhandigden 
fraai ingelijste kalligrafieën: 
Chinese karakters met de 
betekenis: ‘Living for the sake of 
others’. Ds. Jacob Korff sprak in 
zijn kerk in Loosduinen, waar hij 
de vrijwilligsters ontving, lovende 
woorden over hun uitstraling en 
hun zorg om Nederland. 

Peace Cup 2009 in Andalusië

Vrijwilligster voor Ghana

Dit voorjaar vond op de Pier in Scheveningen in het kader 
van UPF’s ‘Global Peace Tour 2009’ een internationale en inter-
religieuze vredesconferentie plaats, gevolgd door een feestelijke 
‘Peace Gathering’. Beide onderdelen hadden als motto: 
‘One Family under God’. In de aanloop van deze bijeenkomst 
bezocht een team van vrouwelijke ‘Ambassadeurs voor Vrede’ 
uit Japan ons land.

Op 24 juli wordt in het Stade 
Santiago Bernabeu, de thuis-
haven van Real Madrid, de 
openingswedstrijd gespeeld 
van Peace Cup 2009. 
Het populaire tweejaarlijkse 
voetbaltoernooi is in 2002 
door UPF oprichter dr. Moon 
uit Zuid-Korea in het leven 
geroepen als strategische 
investering om wereldvrede 
dichterbij te brengen.

Vredesbijeenkomst in Den Haag

1

Uitnodiging European
Leadership Conferences
Hier ontmoeten mensen met 
verschillende religieuze en
ideologische achtergronden uit
heel Europa elkaar. Wat verbindt,
is een oprechte belangstelling
voor vrede en verbroedering. 

U kunt kennis maken met:
➤ een inleiding op de visie van de 

UPF, grondbeginselen voor vrede
➤ prominente gastsprekers 
 zoals voormalige ministers  

en ambassadeurs 

Goede mogelijkheden voor:
➤  uitbreiding van uw netwerk
➤ diepgaande gesprekken 
➤ het opdoen van frisse ideeën 

m.b.t. vredesopbouw

Conferenties in 2009:
3 t/m 5 juli
München, Duitsland

13 t/m 15 november &
11 t/m 13 december 
Bergen aan Zee, Nederland

Lees verder op pagina 5
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Ambassadeur voor Vrede Nieuwsbrief voor Ambassadors for Peace en vrienden van de Universal Peace Federation

Stadion Santiago Bernabeu in Madrid

Kinderen en jongeren
“Voor deze groep worden na-
schoolse activiteiten opgezet met 
het accent op ‘leren door spelen’. 
Hierdoor wordt de sociaal emotio-
nele ontwikkeling van kinderen 
gestimuleerd. Ze leren om samen 
te werken, hun mening te geven 
en ze worden gemotiveerd om 
naar school te gaan en te leren.”
 
Uitdagend en leerzaam
Maartje: “Hier in het westen 
denken we precies te weten wat 
Afrika moet doen om zich te ont-
wikkelen en dingen te verbeteren. 
Maar door mijn ervaringen in 
Ghana weet ik dat ik veel meer 
kan leren van de mensen daar, 
dan zij van mij. Door je aan te 
sluiten bij de cultuur en gebruik te 
maken van de ideeën en motivatie 
van de mensen zelf, bereik je het 
meest”.

Stichting Ghana   
Ze bleef met Ghana verbonden, 
ook na haar terugkomst. Terug 
wil ze zeker, wanneer is even de 
vraag. Ondertussen zet ze zich in 
als officiële Europese vertegen-

woordigster van CPYWD. Als 
bestuurslid van Stichting Ghana 
Haarlem werkt ze ook voor de 
inburgering van Ghanezen in 
Nederland. Regelmatig geeft ze 
presentaties over haar werk in 
Ghana. Dat doet zij met veel flair 
en enthousiasme en met inspire-
rende PowerPoint presentaties. 

Youth Service Initiative   
Samenwerken met de jongeren 
van ‘Youth Service Initiative’ (YSI) 
bevalt Maartje zeer goed. Deze 
teams van jonge mensen uit heel 
Europa volgen na hun eindexamen 
een jaarprogramma in Nederland 
en zijn als vrijwilliger actief in een 
waaier van projecten. Een van de 
hoogtepunten is de trip naar Ghana: 
een maand lang wordt meegedaan 
met de projecten van CPYWD. 
Maartje: “Het is een vruchtbare 
en gelijkwaardige samenwerking, 
zeker geen éénrichtingsverkeer. 
De mensen van YSI zijn goed 
gemotiveerd, wat voor mij heel 
inspirerend is”.   
  
Onvermoeibaar 
Waar komen dat enthousiasme en 
die kracht vandaan? Maartje Bos: 
“Zo ben ik nou eenmaal. Het kost 

me geen moeite om te praten over 
waar mijn hart vol van is. Ik vind 
het niet moeilijk om bergen werk 
te verzetten. Veel beloning heb ik 
niet nodig: de waardering en de 
dankbaarheid van de mensen is 
voor mij genoeg”. Tenslotte vertelt 
ze, dat ze haar vriend dankbaar 
is vanwege zijn ondersteunende 
houding: “Ik kan dit alleen doen 
omdat hij er mee instemt dat ik zo 
veel vrijwilligerswerk doe in mijn 
vrije tijd”. Op 15 maart 2009 werd 
Maartje door de UPF benoemd tot 
Ambassadeur voor de Vrede als 
erkenning voor haar inzet en 
omdat zij een voorbeeld is voor 
haar leeftijdgenoten. 

Meer info: www.ghanahaarlem.nl
Mail: maartje_bos@hotmail.com

Vervolg van pagina 4

Vera Pauw, bondscoach Nederlands 
dameselftal dat in 2006 deelnam 
aan het eerst Peace Queen Cup 
toernooi: “Het is een buitenkans 
voor ons om aan dit toernooi mee 
te doen. Het is goed voor de team- 
building en we worden allemaal 
beter door veel duels op topniveau 
te spelen, zoals hier in Zuid-Korea”. 

Martin Jol, hoofdcoach van 
Tottenham Hotspur, de winnaar 
van 2005: “Ik wil mijn dankbaar-
heid uitdrukken tegenover de Peace 
Dream Foundation. Het is heel 
bijzonder om een toernooi te spelen 
dat zo betekenisvol is; ik ben erg 
blij dat we er bij konden zijn”. 

Meer info: www.peacecup.com

Voor meer informatie en aanmeldingen: 

www.upf-nederland.nl/conferenties
of telefonisch: 0346 - 572 989

Peace Cup 2009
Vervolg van pagina 5



‘Een mens begint pas te leven 
zodra hij voorbij gaat aan zijn eigen 
beperktheden en zich betrokken 
gaat voelen bij zowel lijden als 
voorspoed van de mensheid’. 
De Universal Peace Federation 
kan zich volledig vinden in deze 
woorden van ds. Martin Luther 
King Jr.

‘Leven voor een groter geheel’ is 
één van de belangrijkste uitgangs-
punten die de UPF in praktijk wil 
brengen. Als individu zorgen we 
voor ons gezin; als gezinsleden 
willen we verantwoordelijk zijn 
voor onze gemeenschap of groep 
en als Nederlanders trekken we 
ons het lot van de wereld aan. 
Als katholieken hopen we dat 
we samen met protestanten en 
Boeddhisten blijvende wereldvrede 
bereiken en als Moslims bidden 
we niet dat onze religie over enige 
tijd de enige godsdienst op aarde 
is. In plaats daarvan bidden we 
dat wijzelf iedere dag een betere 
Moslim kunnen worden en dat 
mijn buurman (een christen) 
morgen een betere gelovige en 
een beter mens mag zijn dan 
vandaag; net zoals we dat voor 
onszelf wensen. 

Beperkt zijn we allemaal en dat is 
onze realiteit. Betrokken kunnen 
we allemaal worden en dat is onze 
kans. Het is de kans om boven 
ons eigen zelf met haar beperkte 
gezichtsveld uit te stijgen en ons 
hart te verruimen. Dit alles kost 
niets en het kan ons alles op-
leveren wat we maar wensen. 
Toen Martin Luther King jr. sprak 
over ‘beginnen te leven‘, bevond 
hij zich niet op een kerkhof. 
Wel wilde hij dat de mensen van 

vlees en bloed die zijn gehoor 
vormden een nieuwe stap in hun 
leven zouden zetten. Hij wenste 
dat zij hun harten zouden openen 
en betrokken zouden worden bij 
hun buren, hun stadgenoten, de 
menselijke familie. Hij bad dat hun 
hart zich zou vullen met passie om 
te dienen en te geven. En hij wist 
dat allen die deze weg inslaan, de 
weg van dienen uit betrokkenheid, 
tot nieuw innerlijk leven komen. 

Juist deze periode van wereldwijde 
financiële en economische crisis 
biedt de mogelijkheid voor een 
herbezinning. Wat is werkelijk 
waardevol, goed en echt? Nu veel 
vermeende zekerheden wankelen, 
is het goed om ons af te vragen 
of we in ons leven tot nu toe 
werkelijk het belangrijkste hebben 
nagestreefd. 

De UPF blijft doorgaan, wereldwijd 
te bouwen aan partnerschappen 
voor het goede en banden van 
betrokkenheid en service. Zo wil 
zij bijdragen aan een cultuur van 
vrede. Zij wil de universele familie 
helpen opbouwen, waarin mensen 
zich met passie bekommeren om 
anderen en dit ook tot uitdrukking 
laten komen via ‘a million acts of 
service and kindness’.

Bert Janssen
hoofdredacteur UPF Actueel

Jeugd en afkomst   
Marcouch is een typische zoon 
van een migrant. Komende uit 
het niets, moest hij uit niets iets 
maken. Dertig jaar geleden 
woonde hij nog in een klein dorp 
en haalde water op een ezel. 
Geboren in 1969 in het arme 
noorden van Marokko, groeide hij 
op zonder elektriciteit, telefoon 
en stromend water. Toen hij drie 
jaar was, overleed zijn moeder. 
Herinneringen aan haar heeft hij 
nauwelijks, maar zijn oma was 
voor hem een moederfiguur. Zij 
speelde een belangrijke morele rol 
in het leven van de jonge Ahmed. 
Marcouch: “Zij was een baken 
van goedheid en rechtvaardigheid 
voor mij en zij spoorde mij aan in 
het doen van het goede”. 

Niet naar school   
De jonge Ahmed ging niet naar 
school. Zijn vader vond het 
belangrijker dat hij Koranlessen 

volgde in de plaatselijke moskee, 
dat was dichtbij en had aanzien. 
In de vroege zestiger jaren ging 
zijn vader als gastarbeider naar 
Amsterdam en de eerste tien jaar 
van zijn leven heeft hij hem weinig 
gezien. Marcouch: “Dat was heel 
dubbel. Ik was blij dat mijn vader 
werk had in Europa omdat dat 
voor ons kinderen een toekomst-
perspectief bood, maar aan de 
ander kant miste ik hem enorm”. 

De tijdmachine   
Toen hij tien was, haalde zijn vader 
hem en de rest van het gezin naar 
Amsterdam. De tegenstelling 
met de gesloten en beschermde 
gemeenschap van zijn kinderjaren 
kon niet groter zijn. 
Marcouch: “De snelheid waarmee 
het dagelijks leven zich voltrok, 
straatverlichting, vrouwen in 
minirokken: dit kende ik zelfs niet 
van de televisie. Het leek alsof ik 
uit een tijdmachine stapte die me 

naar de toekomst had geslingerd”. 
Op school begonnen de jonge 
Ahmed en zijn broertjes en zusjes 
aan een gigantische inhaalslag en 
het leek alsof zij de drukke 
Nederlandse maatschappij al gauw 
beter begrepen dan hun vader. 

Streng religieuze adolescent  
Ahmed Marcouch, die als jongetje 
de Koran uit zijn hoofd moest 
leren, raakte als jonge adolescent 
gefascineerd door fundamenta-
listische stromingen binnen de 
Islam en door oude geschriften. 
Marcouch: “In die tijd was het 
geloof alles voor mij, het was een 
leidraad. Ik vond het heel belang-
rijk om een goede Moslim te zijn 
en was tamelijk rechtlijnig. 
In mijn denkwijze van toen zaten 
zeker opvattingen die je als 
radicaliserend kunt typeren: er 
zaten antisemitische trekken in 
en vormen van afwijzen van de 
democratie en de samenleving. 
Dit herken ik nu bij jongeren die 
ik tegenkom en die zoekende zijn 
en het helpt me om constructief 
met hen om te gaan”.

Carrière bij de politie   
Toen hij in 1993 bij de Amster-
damse politie kwam, leerde hij de 
samenleving in al haar facetten 
kennen. Marcouch: “Er werkten 
nog geen agenten met een 
allochtone achtergrond in deze 
wijk vol mensen van Marokkaanse 
of Turkse afkomst. Daardoor was 
er zeer weinig binding en nauwe-
lijks vertrouwen tussen de buurt 
en de politie. In die tijd heb ik 
samen met mijn collega’s hard 
gewerkt aan het kweken van begrip 
en rust in de wijk”. Hij leerde in 
hoog tempo sleutelfiguren in de 
wijk kennen, het leggen van 
contacten ging hem gemakkelijk 
af omdat mensen hem geloofden. 
“Ik sprak mensen niet alleen aan 
op hun gedrag maar begeleidde 
hen ook. Daardoor groeide het 
vertrouwen.” 

We ontmoeten Ahmed Marcouch, voorzitter van het Amsterdamse 
stadsdeel Slotervaart en ook wel de bekendste lokale politicus 
van Nederland genoemd, in zijn stadsdeelkantoor. 
Wat direct opvalt zijn de vriendelijke oogopslag en de rust die 
hij uitstraalt. Hij spreekt met zachte stem, waardoor hij even 
een wat verlegen indruk maakt maar schijn bedriegt. Hier zit een 
innemende man zonder opsmuk met een weldadige eenvoud en 
een natuurlijke autoriteit.

Ahmed Marcouch
In gesprek met 

Editorial Interview
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Betrokkenheid: leven voor een hoger doel

‘De missie van de Verenigde Naties is om als ouders voor de kinderen 
- de wereld - te zorgen. De mensheid is echter nog steeds een 
verdeelde familie omdat de VN geen autoriteit en geen kracht hebben. 
Eén van de centrale opdrachten van de UPF is, om mee te helpen 
met de innerlijke vernieuwing en de herstructurering van de VN’. 

       Dr. Thomas Walsh  
       Secretary General, UPF International 

Lees verder op pagina 7
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Voetbal en vrede    
Technisch directeur van Real Madrid, 
de Serviër Predrag Mijatovic, 
bekend als vroegere sterspeler 
van het voormalige Joegoslavië, 
sprak over het belang van deel-
name van zijn team aan dit 
toernooi: “De Peace Cup heeft 
wereldwijde impact en mijn club 
is er bijzonder trots op, aan dit 
unieke toernooi te kunnen deel- 
nemen. Real Madrid wil vechten 
voor vrede en tegen armoede en 
de visie achter dit voetbalfestijn 
sluit goed aan bij de filosofie van 
de club.”

Andalusië, the place to be  
Tijdens de 10 dagen na het 
openingsduel in Madrid op 24 juli, 
wordt het wedstrijdprogramma 
afgewerkt in vier gerenommeerde 
stadions in deze Zuid-Spaanse 
regio. Malaga, Jerez, Huelva en 
Sevilla zijn de steden die de 
Peace Cup gastvrijheid verlenen. 
Andalusië, met ruim 8 miljoen 
inwoners, is een van de 17 auto- 
nome regio’s van Spanje en grenst 
aan de Middellandse Zee. De finale 
op 2 augustus wordt gespeeld in 
het Ramon Sanchez Pizjuan stadion, 
de thuishaven van FC Sevilla.

     

Sterk deelnemersveld  
Werd er in voorbije edities van de 
Peace Cup door 8 teams gestreden 
om de kampioensschaal en de 
niet geringe overwinningspremie, 
(het winnende team ontvangt een 

bedrag van 2 miljoen US dollar), 
dit jaar is de competitie voor het 
eerst uitgebreid naar 12 deel-
nemende clubs. 
Behalve de hiervoor genoemde 
teams nemen ook Fehnerbahce, 
Celtic Glasgow, Liga de Quito 
(Ecuador), Al-Ittihad (Saoedi-
Arabië), Seongnam Ilhwa (Zuid-
Korea), Malaga en FC Porto deel.

Het begin    
Het eerste Peace Cup toernooi 
werd gehouden in 2003 in Zuid 
Korea en kende PSV Eindhoven, 
dat tijdens de finale Olympique 
Lyonnais met 2-1 versloeg, als 
winnaar. Mark van Bommel, in die 
tijd PSV aanvoerder, ontving de 
beker uit handen van de geestelijk 
vader van het toernooi, dr. Moon. 
Winnaar in 2005 was het Londense 
Tottenham Hotspur en in 2007 was 
Olympique Lyonnais de sterkste.

Peace Queen Cup     
In 2006 vond in Zuid Korea ook 
het eerste Peace Queen Cup 
toernooi plaats, de vrouwelijke 
tegenhanger van de Peace Cup 
met deelname van 8 professionele 
landenteams voor vrouwen. In 
dat jaar was ook de Nederlandse 
nationale ploeg onder leiding van 
bondscoach Vera Pauw actief in 
deze competitie. In de perceptie 
van de Peace Dream Foundation 
staat het internationale vrouwen-
voetbal aan de vooravond van een 
definitieve doorbraak en gaat het 
een glorieuze toekomst tegemoet.

Visie      
Het Peace Cup initiatief is genomen 
om de wereld te verenigen via 
voetbal als effectief bindmiddel. 

Het doel is om de energie en de 
uitstraling van de voetbalsport te 
gebruiken om de eenheid en de 
gemeenschapszin onder de wereld-
bevolking te stimuleren en om zo 
bij te dragen aan wereldvrede. 
Het is de enige sport die werkelijk 
universeel is qua populariteit en 
daardoor kan het een natuurlijke 
brug vormen tussen culturen, 
religies, naties en rassen. De UPF 
heeft grote bedragen geïnvesteerd 
in de voetbalsport vanwege de 
verenigende en vredestichtende 
kracht die zij toekent aan sport in 
het algemeen en aan voetbal in 
het bijzonder. 

Populariteit en geld   
Door de enorme populariteit van 
de voetbalsport gaan er al jaren 
astronomische bedragen om in de 
voetbalwereld. Dr. Moon en de 
Peace Dream Foundation zijn van 
mening dat dit geld niet alleen 
ten goede moet komen aan een 
kleine groep extreem getalen-
teerde voetballers en slimme 
zakenmensen. Het is essentieel 
dat deze geldstroom geleidelijk 
aan in de richting wordt gebogen 
van een groter geheel. Het gaat 
om bewustwording, evenals om 
concrete ondersteuning van jonge 
mensen die het minder hebben. 

Coaches blij met toernooi    
Guus Hiddink, in 2003 coach van 
het winnende PSV: “Peace Cup is 
een uitstekend georganiseerd 
toernooi met een goede sfeer. 
Ik ben ervan overtuigd dat het 
voor alle deelnemende teams 
een heel speciale ervaring was”. 

Peace Cup 2009
Vervolg van pagina 1
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UPF Actueel laat met ingang van 
deze zomer jonge mensen aan het 
woord die in dit opzicht een posi- 
tieve keuze hebben gemaakt. In 
deze uitgave: Maartje Bos (24), een 
bevlogen vrijwilligster uit Haarlem 
met een groot hart voor Ghana.

Jeugd en opvoeding   
Maartje Bos komt uit een warm en 
gelovig gezin in het Noord-Hollandse 
Uitgeest. Niet toevallig voelt zij 
zich geroepen om vrijwilligerswerk 
te doen, zij is er mee opgegroeid. 
Vooral haar moeder was altijd al 
actief betrokken bij vele vormen 
van vrijwilligerswerk, o.a. geor-
ganiseerd vanuit de kerk en de 
sportclub. Maartje: “Mijn moeder 
bekommerde zich om mensen in 
moeilijkheden, soms zo sterk dat 
zij zichzelf voorbij liep”. 

Gezinsbegeleidster
Maartje werkt vier dagen per week 
als ambulant gezinsbegeleidster 
met sociaal zwakke gezinnen in 

Amsterdam Oost. Haar cliënten 
kennen vaak een meervoudige 
problematiek zoals torenhoge 
schulden, jeugdzwangerschappen 
en drugsmisbruik. Het vele leed 
dat ze tegenkomt raakt haar, maar 
zij kan er goed mee omgaan. 

Zij vindt haar werk uitdagend, 
soms ronduit moeilijk maar ze doet 
het met liefde en leert er veel door. 
In haar vrije tijd zet zij zich in 
voor haar grote passie: Ghana. 

Opleiding         
Omdat ze graag mensen helpt, 
koos ze na de havo voor sociaal 
werk. Het werd een HBO opleiding 
sociaal pedagogische hulpverlening. 
Maartje: “Het idee om internatio-
naal actief te zijn rijpte langzaam 
in mij en mijn belangstelling voor 
Afrika groeide tijdens mijn studie. 
In het 3de jaar maakte ik kennis 
met NORGHAVO, Northern Ghana 
Volunteers, een organisatie die 
bemiddelt bij uitzending van 

De UPF moedigt wereldwijd jongeren aan, zich belangeloos in 
te zetten voor anderen. In haar optiek doen jonge mensen er 
goed aan, niet alleen aan hun eigen maatschappelijke carrière 
te werken, maar ook een deel van hun tijd te geven voor een 
hoger doel. Dit vormt het karakter, bevordert belangstelling 
en respect voor anderen en zorgt voor meer solidariteit en 
spiritualiteit in de samenleving.

vrijwilligers naar Noord Ghana en 
ik besloot met hen in zee te gaan”. 

Positieve cultuurshock 
In 2007 ging ze er voor het 
eerst heen en ze bleef gelijk zes 
maanden. Maartje: “De aankomst 
in Noord Ghana voelde als een 
warm bad. De gastvrijheid komt 
echt uit de mensen zelf en was 
overweldigend voor mij. Het 
klikte goed met Jacubu Iddrusu, 
de vader van het gastgezin waarin 
ik werd opgenomen. Vanaf dat 
eerste moment stelde ik mezelf 
de vraag: hoe kunnen we in 
Nederland ons individualisme 
laten varen en iets van het 
‘community feeling’ terugkrijgen 
dat hier zo normaal is?”

Vrouwen en jongeren
‘Community Partnership for Youth 
and Women Development’ (cpywd) 
is een Ghanese organisatie die 
een veelheid aan kleinschalige 
projecten opzet en begeleidt in het 
noorden van het land. De visie van 
deze NGO sprak Maartje erg aan: 
“Het gaat er om dat mensen leren 
hoe ze in hun eigen onderhoud 
kunnen voorzien, door een vak 
te leren of een kleine firma op te 
zetten. Dit proces heet ‘empower-
ment’, het is essentieel voor hun 
gevoel van eigenwaarde. 
De organisatie richt zich behalve 
op vrouwen ook nadrukkelijk op 
jongeren, die de toekomst van 
het land zijn.”

Missie
CPYWD wil veilige, rechtvaardige 
en duurzame gemeenschappen 
creëren, waarin vrouwen en 
jongeren op krachtige en waardige 
wijze participeren. Maartje Bos: 
“Voor vrouwen is goed onderwijs 
traditioneel minder toegankelijk en 
daardoor bleef hun sociaal econo-
mische achterstand altijd groot. 
Via een bijenhouderijproject 
worden de vrouwen geholpen om 
hun eigen inkomen te creëren, 
zodat zij hun kinderen naar 
school kunnen sturen. Het begrip 
‘ownership’ staat hierbij centraal: 
je leven en toekomst in eigen 
hand leren nemen en daardoor 
je eigen waardigheid vinden”. 

Maartje Bos: “We kunnen 
veel van hen leren!”

Sociaal werkster, vrijwilligster en vriend van Ghana
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Het recht heeft geen kleur  
Toch krijgt hij regelmatig uit 
kringen van Marokkaanse jongeren 
het verwijt dat hij zich tegen hen 
heeft gekeerd. Marcouch: “Ik kom 
op voor het recht en voor mij heeft 
het recht geen kleur. Ik zie het 
als mijn taak om misstanden te 
benoemen zonder aanzien des 
persoons. Wanneer Marokkaanse 
jongens een wijk onveilig maken 
en niet willen deugen, dan spreek 
ik hen daar in klare taal en zeer 
direct op aan. Niet omdat ze 
Marokkanen zijn maar omdat 
ze onrecht plegen. Ze moeten 
begrijpen dat ze van andermans 
spullen moeten afblijven. Ook horen 
jongeren geen gewelddadige 
opvattingen te hebben in naam 
van de Islam. Dat keur ik scherp 
af, zoals ik geweld namens welke 
godsdienst of ideologie dan ook 

afkeur. Maar na de confrontatie 
ben ik altijd bereid hen te bege-
leiden indien ze willen luisteren”.

Verantwoordelijkheid nemen  
Marcouch: “Mensen zijn van nature 
goed. We dienen goedheid vorm te 
geven en elkaar aan goedheid te 
herinneren. Essentieel is het dat 
mensen verantwoordelijkheid 
voor zichzelf en voor anderen 
nemen. Ook is het belangrijk 
beleefd en hoffelijk te zijn en te 
beseffen dat je plichten hebt. Zo 
wordt gewerkt aan een creatieve 
samenleving, een beschaving 
waarin kinderen zich veilig voelen 
en waaraan volwassenen een 
bijdrage leveren. Als mens sta je 
niet alleen op jezelf maar ben je 
ook een onderdeel van het 
geheel. Dat moet in de opvoeding 
geleerd worden.”

Uitkering is een noodverband 
Marcouch: “Mijn vader is van een 
generatie van echte arbeiders 

voor wie ‘niets doen’ geen optie is. 
Die houding heeft ook mij gevormd. 
De verzorgingsstaat is zeer 
waardevol en bestaat vanwege de 
solidariteit tussen haar burgers. 
Waar mensen vastlopen, wordt 
hulp geboden maar dit is altijd 
een noodverband. Als individu is 
het je taak, zoveel mogelijk een 
bijdrage te leveren aan het geheel. 
Ik zeg altijd: doe wat je kunt, ook 
al is het werk niet altijd passend. 
Een uitkering wordt door velen 
als alternatief voor werk gezien 
maar werken, een bijdrage leveren, 
dat doe je vanuit een ethisch 
beginsel. Het is goed om ambitieus 
te zijn en het is belangrijk dat je 
niet afhankelijk bent van anderen. 
Veel mensen staan aan de kant 
en leggen de schuld bij anderen, 
maar zo kom je niet vooruit.”

Integratie    
Sinds Marcouch als stadsdeel-
voorzitter in het Amsterdamse 
Slotervaart actief is, is de criminali-

teit er met vijftig procent gedaald. 
Hij richt zich nu meer en meer op 
de integratie van jonge moslim-
kinderen in het openbaar onderwijs. 

“We moeten investeren in het 
ontwikkelen en bouwen van 
Nederlandse burgers. Burgers 
die weten wat hun rechten zijn, 
maar zeker ook wat hun plichten 
inhouden en die ook een verbon-
denheid voelen met Nederland.”      

Bruggenbouwer   
Met gedrevenheid blijft hij 
burgerschap centraal stellen. 
Marcouch: “Burgers hebben 
rechten en plichten. Het betekent 
actief meedoen en het maximale 
uit jezelf halen. Niet alleen voor 
individuele luxe, het is ook in het 
belang van de gehele samenleving, 
om je in te zetten voor je land. 
Dat kunnen burgers alleen als zij 
optimaal zichzelf kunnen zijn. 
Daarom maak ik mij er ook altijd 
sterk voor dat moslims ruimte 
krijgen voor hun moslimidentiteit. 
Want iemand die bekneld zit in 
een dubbelleven of die vreest voor 
discriminatie kan nooit de geest-
kracht opbrengen om een vol-
waardige, actieve burger te zijn”. 

Wanneer hij pleit voor religieus 
onderwijs binnen openbare scholen 
met alleen moslimkinderen in de 
banken, doet hij dat niet omdat 
hij artikel 23 van de Grondwet 
principieel aan de orde wil stellen. 
Marcouch: “Ik wil dat openbare 
scholen een alternatief bieden voor 
de islamitische weekendscholen 
waar onbevoegde docenten 
kinderen op didactisch onverant-
woorde wijze lesgeven, en waarop 
de overheid geen vat heeft”. 

Ambassadeur voor de Vrede  
In 2006 heeft de UPF aan 
Ahmed Marcouch het certificaat 
‘Ambassadeur voor de Vrede’ 
uitgereikt. Zij had hiervoor vele 
beweegredenen maar de voor-
naamste waren toch zijn sterke 
gevoel voor rechtvaardigheid, 
de moed waarmee hij onrecht-
vaardigheid aan de kaak durft 
te stellen en zijn bereidheid 
om te investeren in mensen 
en integratie. 

Interview door Bert Janssen 
en Willem Koetsier 

Ahmed Marcouch 
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Hij vergeleek hen met de nonnen 
die 800 jaar geleden het klooster 
bevolkten, waarvan de huidige 
kerk nu nog deel uitmaakt. “Die 
zusters baden voor het zielenheil 
van de burgers van de stad en u 
bent gekomen met hetzelfde 
bezorgde hart. Daarom is het 
mij een grote eer u in deze kerk 
welkom te heten”. 

Interreligieuze opening   
Drie personen openden het avond-
programma in Scheveningen met 
een gebed, ieder volgens de 
traditie van zijn eigen geloof. 
Prof. M.K. Gautam (Hindoe) werd 
gevolgd door Abdullah Haselhoef 
namens de Islam en ds. Jacob Korff 
(Christendom). Het Sufi koor ‘Aisa’ 
uit Almere prees de naam van 
Allah in een stijlvolle, a capella 
gezongen, hymne.

Prominente sprekers   
Als eerste nam dr. Willem van 
Eekelen, voormalig minister van 
defensie, het woord. Hij sprak over: 
‘De Europese Unie, een model 
voor vrede en voorspoed’. Na hem 
sprak drs. Lucile barones van Tuyll 
van Serooskerken, senior adoption 
consultant, over: ‘Karakterop-
voeding en familiewaarden’. 
Dr. Mark Brann uit Engeland, 
secretaris generaal van UPF Europa 
en hoofdspreker van de avond 
sprak over: ‘Een nieuwe visie 
voor vrede in de 21ste eeuw’. 

Een uitzichtloze situatie? 
Dr. Mark Brann: “Regeringen, de 

G-20 en de VN doen erg hun best 
een oplossing te vinden voor de 
wereldwijde financiële en econo-
mische crisis. Maar deze situatie 
is niet het enige dat ons zorgen 
baart. We hebben ook te maken 
met het telkens weer oplaaiende 
geweld op vele plaatsen op aarde 
en met enorme mensenmassa’s die 
nog steeds in extreme armoede 
leven. Ook het morele verval in 
de samenleving, het oprukkende 
zinloze geweld en de apathie en 
de agressie onder vele jongeren 
zijn punten van ernstige zorg.”

Nieuwe wereldorde
“Het lijkt een uitzichtloze situatie 
maar toch is de boodschap van 
de UPF en de Global Peace Tour 
er een van hoop en verwachting! 
Want te midden van de scherven 
om ons heen wordt een nieuwe 
wereldorde geschapen. 
Veel gewetensvolle en gelovige 
mensen voelen aan dat er een 
nieuwe tijd aankomt. De eeuwen-
lange strijd tussen godsdiensten 
nadert zijn einde en uzelf bent 
daar het levende bewijs van”.

Paradise lost    
“Religies zijn gereedschap, een 
hulpmiddel voor zowel God als 
de mens om dichter tot elkaar te 
komen. De tijd waarin we leven 
biedt geweldige en onvermoede 
kansen. Vanaf het allereerste 
begin van de mensheid, dat 
ongelukkige moment waarop de 
relatie tussen God en onze eerste 
voorouders verbroken werd en de 
mens de lange nacht van totale 
onwetendheid inging, is God de 
drijvende kracht geweest achter 
de geschiedenis”. 

Paradise regained    
“De geschiedenis van de mensheid 
is een proces van herstel dat zijn 
voltooiing nadert. Nog nooit 
waren zoveel mensen op zoek 
naar de innerlijke kwaliteit van 
het leven en nog nooit verlangde 
de mens zo sterk naar harmonie 
met de schepping. Het feit dat we 
hier als mensen met zo veel 

overtuigingen bijeen zijn en 
oprecht met elkaar naar vrede 
zoeken, zegt alles”.

Cultuur van service   
Dr. Brann besloot: “Laten we 
doorgaan, de cultuur van service, 
van belangeloze inzet voor onze 
naasten, op te bouwen. Laten 
we verder gaan op het pad van 
interreligieuze samenwerking 
en verzoening. En laten we ook 
doorgaan met het opbouwen 
van sterke en stabiele gezinnen 
die jonge mensen bescherming, 
houvast en richting bieden. Dit is 
de visie van de Global Peace Tour 
en de Global Peace Festivals. 

Interreligieuze harmonie  
Na de toespraken zong gospel-
legende Milly Scott een speciaal 
‘vredesanthem’ en het sublieme 
‘From a Distance’, gevolgd door 
een medley van bekende gospels. 
Dit leidde tot een spontane 
rondedans waarbij niemand kon 
blijven zitten. 

Deze buitengewone en wonderlijke 
bijeenkomst, waarbij mensen 
met sterk uiteenlopende sociale, 
culturele, nationale, raciale en 
religieuze achtergronden elkaar 
vonden, inspireerde velen. 
Verschillende overtuigingen binnen 
dezelfde religieuze traditie, zoals 
Soefies, Ahmadi’s en traditionele 
Moslims, ontmoetten elkaar in 
harmonie. Het was zoals UPF 
nestor prof. Gautam het beschreef: 
“Niet onze verschilpunten doen 
er toe maar onze punten van 
overeenkomst. Dat is wat ons 
verbindt”. Ahmed Marcouch

Dr. Mark Brann


