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THE GREAT LAKES REGION

Stichting	Initiatives	for	Peace	and	Human	Rights	
Stichting	 Initiatives	 for	 Peace	 and	 Human	 Rights	 (SIPHR)	 is	 een	 Nederlandse	 non-profit	
organisatie	 die	 er	 naar	 streeft	 door	 middel	 van	 educatie	 en	 voorlichting	 de	 kennis	 van	
mensenrechten	 in	 het	 Grote	 Merengebied	 in	 Afrika	 te	 vergroten.	 Met	 name	 kwetsbare	
groepen,	 zoals	vrouwen,	kinderen	en	 jongeren,	weten	vaak	onvoldoende	wat	hun	 rechten	
zijn	en	hoe	ze	deze	kunnen	afdwingen.	Hierdoor	blijven	ongelijkheid	en	onrechtvaardigheid	
bestaan.	 Mensen	 wijzen	 op	 hun	 rechten	 en	 hen	 helpen	 deze	 ten	 gelde	 te	 maken	 is	 een	
eerste	 stap	 om	 hier	 wat	 aan	 te	 doen.	 Tegelijkertijd	 is	 het	 belangrijk	 dat	 ook	 lokale	
autoriteiten	zich	bewust	zijn	van	de	rechten	van	burgers,	zodat	zij	kunnen	meewerken	aan	
respect	 voor	 deze	 rechten.	 Door	 lokale	 gemeenschappen	 te	 helpen	 om	 hun	 kennis	 en	
vaardigheden	op	het	 gebied	 van	mensenrechten	 te	 verbeteren	beoogt	 Stichting	 Initiatives	
for	 Peace	 and	 Human	 Rights	 uiteindelijk	 bij	 te	 dragen	 aan	 een	 eerlijke	 en	 vreedzame	
samenleving.		
	

Het	Grote	Merengebied	in	Afrika	
Het	 Grote	 Merengebied	 is	 een	 gebied	 in	
Midden-Afrika	 dat	 zich	 uitstrekt	 over	 een	
aantal	 landen:	 Rwanda,	 Burundi,	 Oeganda	
en	 de	 Democratische	 Republiek	 Congo.	
Sommigen	 rekenen	 ook	 Tanzania	 en	 Kenia	
tot	 het	 gebied.	 De	 naam	 van	 het	 gebied	
refereert	 aan	 de	 vele	 grote	 meren	 in	 de	
regio,	 zoals	het	Edwardmeer,	het	Kivumeer,	
het	Tanganyika-meer	en	het	Victoriameer.		
(www.mappery.com/map-of/Great-Lakes-Africa-Map)	

	 	 	 	 																	
	
Het	 Grote	 Merengebied	 is	 een	 zeer	 dichtbevolkt	 gebied.	 De	 economie	 in	 deze	 regio	
ontwikkelt	 zich	 snel	 en	 biedt	 vele	 nieuwe	 mogelijkheden.	 Het	 gebied	 omvat	 een	 aantal	
prachtige	natuurreservaten	en	biedt	een	thuis	aan	diverse	volken.	Helaas	wordt	het	gebied	
al	 decennia	 lang	 geteisterd	 door	 politieke	 instabiliteit	 en	 gewapende	 conflicten.	 Het	
dieptepunt	 hiervan	 was	 de	 genocide	 die	 in	 1994	 plaatsvond	 in	 Rwanda,	 een	 conflict	 dat	
grote	gevolgen	heeft	gehad	voor	de	gehele	regio.	Verschillende	internationale	organisaties,	
waaronder	de	Verenigde	Naties,	het	Rode	Kruis	en	vele	 internationale	en	 lokale	non-profit	
organisaties,	 zetten	 zich	 daarom	 in	 voor	 het	 verbeteren	 van	 de	 stabiliteit	 en	
rechtvaardigheid	in	het	gebied.		
	

Hoe	het	begon	
In	 2006	 richtte	 Elvis	 Mbembe	 samen	 met	 een	 aantal	 anderen	 in	 Rwanda	 de	 non-profit	
organisatie	Initiatives	for	Peace	and	Human	Rights	op.	In	2011	kwam	hij	naar	Nederland	om	
aan	 de	 Universiteit	 Utrecht	 te	 beginnen	 aan	 een	 proefschrift.	 In	 Utrecht	 ontmoette	 hij	
verschillende	 collega’s	 en	 kennissen	met	 wie	 hij	 regelmatig	 sprak	 over	 het	 werk	 van	 zijn	
stichting	 in	 Afrika.	 Na	 een	 paar	 jaar	 ontstond	 het	 idee	 om	 in	 Nederland	 een	
partnerorganisatie	op	te	richten	om	het	werk	van	Initiatives	for	Peace	and	Human	Rights	in	
het	Grote	Merengebied	te	ondersteunen.	Na	een	enthousiaste	en	betrokken	groep	mensen	
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te	 hebben	 verzameld,	 werd	 in	 het	 voorjaar	 van	 2014	 Stichting	 Initiatives	 for	 Peace	 and	
Human	Rights	opgericht.			
	

Onze	visie	
Stichting	Initiatives	for	Peace	and	Human	Rights	gelooft	dat	kennis	van	mensenrechten	een	
eerste	 stap	 is	op	weg	naar	het	 respecteren	van	deze	 rechten.	Als	mensen	niet	weten	wat	
hun	 rechten	 zijn	 en	 hoe	 ze	 deze	 kunnen	 afdwingen,	 blijven	 ongelijkheid	 en	
onrechtvaardigheid	 bestaan.	 Het	 vergroten	 van	 de	 kennis	 over	 mensrechten	 in	 lokale	
gemeenschappen	 is	 daarom	 een	 onderdeel	 van	 het	 werken	 aan	 een	 vredige	 en	
rechtvaardige	samenleving.	
	

Onze	missie	
Stichting	 Initiatives	 for	Peace	and	Human	Rights	ondersteunt	 lokale	projecten	 in	het	Grote	
Merengebied	 die	 gericht	 zijn	 op	 het	 vergroten	 van	 de	 kennis	 over	mensenrechten	 en	 het	
verbeteren	van	de	middelen	en	vaardigheden	om	schendingen	hiervan	aan	te	kaarten	en	te	
voorkomen.		
	

Onze	kernwaarden	
Stichting	 Initiatives	 for	 Peace	 and	 Human	 Rights	 selecteert,	 ondersteunt	 en	 monitort	
projecten	aan	de	hand	van	de	volgende	kernwaarden:	
- Lokale	 bevolking:	 de	 stichting	 zet	 zich	 in	 voor	 educatie	 van	 de	 lokale	 bevolking	 in	 het	

Grote	Merengebied.	De	stichting	gaat	daarbij	uit	van	lokale	behoeften	en	initiatieven.		
- Integriteit:	 de	 stichting	 en	 haar	 lokale	 partner	 streven	 naar	 een	 zo	 integer	 mogelijke	

manier	van	werken.	Ze	zijn	zich	daarbij	bewust	van	lokale	spanningen	en	proberen	die	te	
beperken	 door	 ervoor	 te	 zorgen	 dat	 mensen	 van	 verschillende	 achtergronden	
gelijkwaardig	kunnen	deelnamen	aan	de	projecten;	

- Transparantie:	de	 stichting	werkt	 zo	 transparant	mogelijk	 en	 verlangt	dit	 ook	 van	haar	
partnerorganisatie.	Dit	 houdt	 in	 dat	 de	 stichting	 en	 haar	 lokale	 partnerorganisaties	 zo	
gedetailleerd	mogelijk	verantwoording	afleggen	over	de	gemaakte	kosten.	Verder	zal	de	
stichting	een	zo	transparant	mogelijke	administratie	houden	en	deze	voor	zover	mogelijk	
publiceren	op	haar	website;	

- Samenwerking	 en	 internationalisering:	de	 stichting	bevordert	 de	 samenwerking	 tussen	
Nederlandse	en	lokale	mensenrechtenorganisaties	in	het	Grote	Merengebied.	Daarnaast	
wil	 de	 stichting	 meer	 begrip	 kweken	 tussen	 verschillende	 bevolkingsgroepen	 en	
nationaliteiten	in	het	Grote	Merengebied	en	de	samenwerking	tussen	hen	versterken.	

	

Onze	doelgroepen	
Stichting	 Initiatives	 for	 Peace	 and	Human	 Rights	 richt	 zich	 in	 het	 bijzonder	 op	 educatieve	
projecten	voor	vrouwen,	kinderen	en	jongeren	in	rurale	gebieden.	Zij	bevinden	zich	vaak	in	
een	achterstandspositie	en	zijn	zich	veelal	niet	bewust	van	hun	rechten,	terwijl	deze	rechten	
juist	 van	 groot	 belang	 zijn	 voor	 de	 empowerment	 van	 deze	 kwetsbare	 groepen.	 Om	 de	
naleving	 van	 de	 mensenrechten	 van	 deze	 groepen	 daadwerkelijk	 te	 verbeteren	 is	 het	
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bovendien	 van	 belang	 de	 lokale	 gemeenschap,	 waaronder	 ook	 de	 lokale	 autoriteiten,	
nadrukkelijk	bij	de	projecten	 te	betrekken.	Zij	 zijn	 immers	 (indirect)	 verantwoordelijk	 voor	
het	 toezicht	 op	 de	 naleving	 van	 mensenrechten	 en	 maken	 zich	 bovendien	 soms	 zelf	
(onbewust)	 schuldig	 aan	 mensenrechtenschendingen.	 Waar	 nodig	 ondersteunt	 Stichting	
Initiatives	 for	 Peace	 and	Human	Rights	daarom	ook	bewustwordingscampagnes	om	 lokale	
gemeenschappen	 te	 informeren	 over	 de	 uitdagingen	 waar	 leden	 van	 deze	 kwetsbare	
groepen	mee	worden	geconfronteerd	en	hoe	zij	daarbij	kunnen	worden	geholpen.		

	

De	organisatie	
Al	 onze	 bestuursleden	werken	 in	 hun	 vrije	 tijd	 en	 vrijwillig	 voor	 de	 stichting.	 Het	 bestuur	
vergadert	ongeveer	zes	keer	per	jaar.	De	bestuursleden	doen	tevens	het	uitvoerende	werk	
voor	de	stichting.	Alle	bestuursleden	zijn	ook	in	hun	dagelijkse	werk	op	één	of	andere	manier	
betrokken	bij	educatie	en/of	mensenrechten.	Naast	de	vaste	bestuursleden	dragen	diverse	
vrijwilligers	 bij	 aan	 het	 werk	 van	 de	 stichting,	 bijvoorbeeld	 door	 de	 stichting	 te	 helpen	
bekendheid	te	verwerven	of	door	de	stichting	te	adviseren	op	organisatorisch	gebied.		
	

Onze	partnerorganisatie	in	het	Grote	Merengebied:	IPHR-IPDH	
Stichting	 Initiatives	 for	 Peace	 and	Human	Rights	 vindt	het	belangrijk	 om	aan	 te	 sluiten	bij	
lokale	 initiatieven,	 omdat	 lokale	 mensenrechtenorganisaties	 als	 geen	 ander	 weten	 welke	
kennis	nodig	is	en	hoe	de	beoogde	doelgroepen	het	beste	kunnen	worden	bereikt.	Ook	in	de	
uitvoering	 van	 de	 door	 de	 stichting	 ondersteunde	 projecten	 wordt	 nadrukkelijk	
samengewerkt	met	 de	 lokale	 bevolking	 in	 het	Grote	Merengebied.	 Stichting	 Initiatives	 for	
Peace	and	Human	Rights	werkt	daarom	samen	met	een	lokale	partnerorganisatie,	Initiatives	
for	 Peace	 and	 Human	 Rights	 (IPHR-IPDH)	 met	 afdelingen	 in	 Burundi,	 de	 Democratische	
Republiek	Congo	en	Rwanda.	Deze	organisatie	is	2006	opgericht	door	lokale	mensenrechten	
verdedigers,	 omdat	 er	 in	 het	 Grote	 Merengebied	 grote	 behoefte	 bleek	 te	 zijn	 aan	
mensenrechteneducatie	en	maar	weinig	organisaties	zich	specifiek	hiervoor	 inzetten.	Sinds	
haar	 oprichting	 heeft	 Initiatives	 for	 Peace	 and	 Human	 Rights	 vele	 succesvolle	 projecten	
uitgevoerd	 die	 hebben	 bijgedragen	 het	 vergroten	 van	 de	 kennis	 en	 het	 bewustzijn	 van	
mensenrechten.	 Deze	 lokale	 organisatie	 wordt	 beheerd	 door	 lokale	 verdedigers	 van	
mensenrechten	met	gedegen	kennis	van	de	relevante	thema’s	en	binding	met	de	regio.		
	

Werkwijze	van	Stichting	Initiatives	for	Peace	and	Human	Rights	
Stichting	Initiatives	for	Peace	and	Human	Rights	vervult	een	brugfunctie	tussen	Nederlandse	
fondsen	 en	 geïnteresseerden	 en	 het	 werk	 van	 haar	 Afrikaanse	 partnerorganisatie.	 Dit	
betekent	 dat	 Stichting	 Initiatives	 for	 Peace	 and	 Human	 Rights	 interessante	 projecten	
selecteert,	 met	 de	 lokale	 partnerorganisatie	 overlegt	 over	 nieuwe	 projecten,	 contacten	
onderhoudt	met	Nederlandse	 financiers	en	 toeziet	op	de	besteding	 van	het	budget	en	de	
uitvoering	van	de	projecten	in	Afrika.	In	dat	kader	stelt	de	stichting	een	toezichtsbeleid	op,	
waarin	de	 stichting	uitlegt	hoe	het	 toezicht	houdt	op	de	uitvoering	van	de	projecten	door	
haar	 partnerorganisatie.	 In	 de	 toekomst	 beoogt	 de	 stichting	 de	 kosten	 voor	 dit	 toezicht,	
bijvoorbeeld	voor	een	bezoek	van	de	bestuursleden	aan	de	projecten	of	een	werknemer	die	
namens	 de	 stichting	 in	 het	 Grote	 Merengebied	 toezicht	 houdt	 op	 de	 uitvoering	 van	 de	
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projecten,	als	aparte	post	in	de	begroting	op	te	nemen.		
	
In	Nederland	richt	Stichting	Initiatives	for	Peace	and	Human	Rights	zich	op	voorlichting	over	
de	gebrekkige	mensenrechtenkennis	in	het	Grote	Merengebied	en	de	achterstanden	die	dat	
met	zich	meebrengt.	Dit	betekent	dat	bestuursleden	van	Stichting	Initiatives	for	Peace	and	
Human	Rights	deelnemen	aan	relevante	bijeenkomsten,	lezingen	en	presentaties	verzorgen	
en	 contacten	 onderhouden	met	 andere	 non-profit	 organisaties	 in	 Nederland	 die	 zich	met	
deze	thematiek	bezighouden.	Verder	houdt	Stichting	Initiatives	for	Peace	and	Human	Rights	
zich	bezig	met	het	aantrekken	van	sponsoren	voor	projecten	van	haar	partnerorganisatie	in	
het	 Grote	 Merengebied.	 Dit	 kunnen	 zowel	 particulieren	 en	 private	 fondsen	 zijn	 (zoals	
commerciële	bedrijven,	semi-overheidsinstellingen	en	andere	NGO’s)	als	publieke	subsidies	
(bijvoorbeeld	van	het	Ministerie	van	Buitenlandse	zaken).		
	

Projecten	
Stichting	Initiatives	for	Peace	and	Human	Rights	zorgt	voor	de	financiële	ondersteuning	van	
projecten	 in	 het	 Grote	 Merengebied,	 waarbij	 vooralsnog	 de	 nadruk	 ligt	 op	 Burundi,	 de	
Democratische	 Republiek	 Congo	 en	 Rwanda.	 Deze	 projecten	 richten	 zich	 op	 de	 volgende	
terreinen:	
	
	
a.	 Bevordering	 van	 mensenrechtenkennis:	 Mensenrechten	 dienen	 te	 worden	
gerespecteerd,	beschermd	en	gepromoot.	Om	dit	te	realiseren	moeten	mensen	zich	echter	
eerst	bewust	zijn	van	hun	rechten	en	de	rechten	van	anderen.	Stichting	Initiatives	for	Peace	
and	Human	Rights	financiert	daarom	projecten	die	tot	doel	hebben	de	lokale	bevolking	op	te	
leiden	 op	 voor	 hen	 relevante	 mensenrechtelijke	 terreinen,	 zoals	 trainingen	 aan	 vrouwen	
over	 erfrecht	 of	 een	 gespecialiseerde	 training	 over	 internationaal	 humanitair	 recht	 voor	
rechtenstudenten.	
	
Een	 voorbeeld:	 Concours	 régional	 francophone	 de	 plaidoiries	 en	 droit	 international	
humanitaire	et	droits	humains	(Rwanda,	Burundi,	Democratische	Republiek	Congo)	
Het	Concours	régional	francophone	de	plaidoiries	en	droit	international	humanitaire	et	droits	
humains	draait	om	een	pleitwedstrijd	op	het	gebied	van	internationaal	humanitair	recht	en	
mensenrechten	voor	rechtenstudenten	uit	Rwanda,	de	Democratische	Republiek	Congo	en	
Burundi.	IPHR	is	medeorganisator	van	dit	Concours.	Voor	de	uitvoering	van	dit	project	wordt	
intensief	samengewerkt	met	 lokale	universiteiten	 in	het	Grote	Merengebied.	Het	Concours	
vindt	in	2015	voor	de	derde	keer	plaats	en	het	thema	van	dit	jaar	is:	“Strijd	tegen	seksueel	
geweld:	Welke	rol	voor	regionale,	nationale	en	lokale	actoren?”.		
	
Voor	 de	 pleitwedstrijd	 buigen	 de	 studenten	 zich	 in	 tweetallen	 over	 een	 fictieve	 casus	
gebaseerd	 op	 recente	 schendingen	 van	 het	 internationaal	 humanitair	 recht	 en	
mensenrechten	 in	de	regio.	De	teams	nemen	het	eerst	 tegen	elkaar	op	 in	een	schriftelijke	
ronde	waarna	de	beste	teams	doorgaan	naar	de	mondelinge	ronde.	Aan	het	einde	van	deze	
tweedaags	 pleitwedstrijd	 kiest	 een	 jury	 van	 lokale	 en	 internationale	 experts	 een	winnaar.	
Tussen	de	voorrondes	en	de	finale	worden	er	workshops	aangeboden	waar	de	deelnemende	
studenten	meer	kunnen	leren	over	het	internationaal	humanitair	recht	en	mensenrechten.	
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Daarnaast	 vindt	 er	 op	 de	 laatste	 dag	
een	conferentie	plaats	over	het	thema	
van	 de	 pleitwedstrijd	 waar	
internationale	 deskundigen	 kennis	
kunnen	 uitwisselen.	 Na	 afloop	 van	 de	
pleitwedstrijd	worden	alle	deelnemers	
lid	 van	 het	 online	 netwerk	 en	 de	
discussiegroep	 die	 na	 afloop	 van	 het	
eerste	Concours	 zijn	opgericht.	Binnen	
dit	 netwerk	 en	 de	 discussiegroep	
kunnen	 de	 deelnemers	 ook	 na	 afloop	
van	 het	 Concours	 informatie,	
ervaringen	 en	 mogelijkheden	 op	 het	
gebied	 van	 internationaal	 humanitair	
recht	 en	 mensenrechten	 in	 het	 Grote	
Merengebied	uitwisselen.	

	
b.	Rechtshulp	
Rechtshulp	 is	 essentieel	 voor	 de	 uitoefening	 van	 mensenrechten.	 Een	 groot	 deel	 van	 de	
bevolking	in	het	Grote	Merengebied,	met	name	in	afgelegen	gebieden,	beschikt	niet	over	de	
noodzakelijke	 juridische	 kennis	 om	 hun	 zaak	 effectief	 te	 bepleiten.	 Bovendien	 heeft	 een	
groot	 deel	 van	 de	 bevolking	 onvoldoende	 middelen	 om	 de	 kosten	 van	 een	 gerechtelijke	
procedure	 te	 betalen.	 Om	mensen	 de	mogelijkheid	 te	 geven	 om	 hun	mensenrechten	 ten	
gelde	 te	maken,	 financiert	 Stichting	 Initiatives	 for	 Peace	 and	 Human	 Rights	 projecten	 die	
gericht	 zijn	 op	 het	 geven	 juridisch	 advies	 of	 het	 bieden	 van	 rechtsbijstand,	 zoals	 een	
rechtswinkel	 waar	 de	 lokale	 bevolking	 gratis	 juridisch	 advies	 kan	 krijgen	 van	
rechtenstudenten.	
	
Een	voorbeeld:	Mobile	Legal	Aid	Clinic	(Rwanda)	
De	Mobile	Legal	Aid	Clinic	biedt	gratis	rechtshulp	aan	de	inwoners	van	afgelegen	gebieden	in	
Rwanda.	Veel	Rwandezen	hebben	niet	de	mogelijkheden	om	schendingen	van	hun	rechten	
aan	 te	 kaarten.	Met	 name	 in	 afgelegen	 gebieden	 kost	 het	mensen	 vaak	 dagen	 reizen	 om	
juridisch	advies	 in	te	winnen.	Met	name	kwetsbare	groepen,	zoals	alleenstaande	moeders,	
hebben	hierdoor	nauwelijks	effectief	toegang	tot	het	recht.	Doel	van	deze	Mobile	Legal	Aid	
Clinic	 is	om	mensen	in	afgelegen	gebieden	dicht	bij	huis	gratis	 juridisch	advies	te	geven.	 In	
2012	heeft	IPHR	Rwanda	een	succesvolle	pilot	uitgevoerd.	Stichting	Initiatives	for	Peace	and	
Human	Rights	wil	hier	in	2015	graag	een	vervolg	aan	geven.	
	
De	 rechtshulp	 wordt	 gegeven	 door	 rechtenstudenten	 uit	 Butare	 en	 Kigali	 die	 onder	
begeleiding	van	een	docent	een	aantal	keer	per	jaar	afreizen	naar	de	twee	meest	afgelegen	
regio’s	van	het	land.	De	teams	doen	tijdens	elk	bezoek	een	ander	stukje	van	deze	regio’s	aan	
om	zoveel	mogelijk	mensen	 te	bereiken.	De	vragen	waar	de	Mobile	Legal	Aid	Clinic-teams	
mee	 te	 maken	 krijgen	 kunnen	 gaan	 over	 familierecht,	 erfrecht	 of	 eigendomsrecht.	 In	 de	
eerste	plaats	zullen	de	Mobile	Legal	Aid	Clinic-teams	proberen	door	middel	van	mediation	
het	juridische	conflict	op	te	lossen.	Als	dat	niet	lukt,	dan	kan	de	Mobile	Legal	Aid	Clinic	een	

	
De	deelnemers	aan	de	pleitwedstrijd	in	2014	(Kigali,	
Rwanda,	2014)	
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pro-bono	 advocaat	 toewijzen	 die	 de	
cliënten	 gratis	 juridisch	 advies	 geeft	 en,	
indien	 nodig,	 hun	 zaak	 verdedigt	 in	 de	
rechtbank.		
	

	

	

	

	

	

Communicatie	
Stichting	 Initiatives	 for	 Peace	 and	 Human	 Rights	 heeft	 een	 website	 waarop	 algemene	
informatie	 te	 vinden	 is	 over	 de	 stichting,	 haar	 partnerorganisatie	 en	 de	 projecten	 in	 het	
Grote	Merengebied.	Via	deze	website	houdt	de	stichting	geïnteresseerden	op	de	hoogte	van	
interessante	 ontwikkelingen	 en	 nieuwtjes.	 Deze	 website	 bestaat	 uit	 een	 pagina	 op	 de	
crowdsourcing	 platform	 PifWorld.	 Op	 dit	 platform	 voor	 (particuliere)	 fondsenwerving	
onderhoudt	de	stichting	tevens	een	netwerk	van	geïnteresseerden	en	sponsors.	Daarnaast	
maakt	 de	 stichting	 gebruik	 van	 sociale	media	 om	bekendheid	 te	 verwerven	 en	 informatie	
over	 het	 werk	 van	 de	 stichting	 te	 verspreiden.	 Zo	 is	 de	 stichting	 actief	 op	 Facebook	 en	
LinkedIn.	Tot	slot	is	de	stichting	bereikbaar	per	mail.		
	

Contact	informatie	
Website:	www.siphr.nl	
Facebook:	http://www.facebook.com/siphr	
Email:	info@siphr.nl	
	
Het	bankrekeningnummer	van	Stichting	Initiatives	for	Peace	and	Human	Rights	is	NL92	INGB	
0006	7466	54	(ING	Utrecht).	
Bij	de	belastingdienst	is	de	stichting	bekend	onder	RSIN/fiscaal	nummer	853999326.	
	
Stichting	Initiatives	for	Peace	and	Human	Rights	is	opgericht	op	28	april	2014	in	Utrecht.	De	
stichting	 is	 gevestigd	 in	 Utrecht	 en	 geregistreerd	 bij	 de	 Kamer	 van	 Koophandel	 onder	
nummer	60649666.		

	
Yves	Sezirahiga,	hoofd	van	de	Rechtshulp	Unit	van	
IPHR,	geeft	gratis	juridisch	advies	(Rwanda,	2012)	
	


