
Nieuwsbrief van de Stichting Jonathan

Bevordering van de zorg voor kinderen en jongeren

met een verstandelijke beperking in Zambia

Voortgang CBR-project

Ouderparticipatie
De participatie van ouders is een
belangrijk onderdeel van het 
project. Ouders worden actief
betrokken bij de ontwikkeling
van de vaardigheden van hun kin-
deren. Ouders helpen de kinderen
met tuinieren, koken, schoonhou-
den van de omgeving en oefenen
van vaardigheden.

Maandelijks zijn er bijeenkomsten
met ouders waar ze van gedach-
ten wisselen over hun ervaringen
en ideeën kunnen inbrengen. In
ieder centrum is een actieve
groep van ouders die zich bezig-

Periodieke gift 100% aftrekbaar van belasting

stichting

kleinschalige projecten 
voor kinderen en 
jongvolwassenen met 
een verstandeli jke 
beperking in Zambia

houdt met bewustwording in de
gemeenschap en met acceptatie
van kinderen met een verstande-
lijke beperking in het algemeen.
Ouder- en kind-groepjes zijn
geformeerd, waar ouders leren
een handicap te herkennen en
waardoor deze veroorzaakt
wordt. Daarnaast krijgen ze net
als de ouders van de cliënten die
thuis bezocht worden adviezen
mbt de zorg voor hun kind en

leren ze oefeningen te doen.
Ter ere van vijftig jaar onafhanke-
lijkheid van Zambia heeft het
CBR-project  voor de kinderen en
de kinderen van de speciale klas-
jes van de regeringsscholen een
activiteitendag georganiseerd.
Hier werd gedanst, gesport,
gezongen en natuurlijk ook geza-
menlijk gegeten. Ouders hebben
zich enorm ingezet om van deze
dag een succes te maken.

Liever een 
digitale nieuwsbrief?
Jonathan timmert hard aan de weg voor de jongeren met een beper-
king in de Zambiaanse Copperbelt. Iedere eurocent die wij ontvangen,
willen we graag besteden aan het CBR-project. Daarom ontvangt u 
bijvoorbeeld de Jonathan Nieuwsbrief niet meer in een dure 
envelop met hogere bezorgkosten, maar in een goedkopere plastic
[afbreekbare] enveloppe met gereduceerde portikosten. 

Nu bieden we ook de mogelijkheid om deze Nieuwsbrief digitaal, via
uw mailadres, te ontvangen. Als u ervoor kiest voortaan een digitale
Nieuwsbrief te ontvangen inplaats van de bekende papieren versie,
stuur dan een mailtje naar: angelo.verbrugge@gmail.com. Overigens
kunt u de Nieuwsbrief ook altijd online bekijken op onze website:
www.stichtingjonathan.nl

Uw en ons voordeel bij 
een periodieke gift
Stel, u zit in het 42% belasting-
tarief en u schenkt normaliter 70
euro per jaar. Met een periodieke
gift kunt u uw bijdrage nu koste-
loos verhogen tot 120 euro per
jaar. U krijgt namelijk 42% van
120 euro = 50 euro terug van de
belastingdienst. Vanwege het
belastingvoordeel kost u die gift
netto nog steeds 70 euro.

Schenkcalculator
Om uw persoonlijk belastingvoor-
deel te kunnen berekenen kunt u
de schenkcalculator gebruiken.
Zo kunt u precies uitrekenen voor
welk bedrag u een periodieke gift
wil doen.

Hoe krijgt u dit voordeel 
en wij een hogere gift?
• Download op onze website de
Overeenkomst periodieke gift
(pdf).

• De Overeenkomst bestaat uit
twee exemplaren, één voor u en
één voor Stichting Jonathan.
Vul beide overeenkomsten vol-
ledig in en onderteken ze.

• Stuur beide overeenkomsten in
een envelop met postzegel naar
Stichting Jonathan, t.a.v. pen-
ningmeester Leo van der
Heijden, Hoordstraat 44, 6118
CJ Nieuwstadt. 

• Let op! U hoeft deze formulie-
ren dus niet naar de belasting-
dienst te sturen.

• Stichting Jonathan vult op de
overeenkomst met name enkele
codes in, die u t.z.t. weer nodig
heeft bij uw belastingaangifte.

• U ontvangt het exemplaar voor
de schenker na verwerking en
ondertekening door ons retour.

U dient de komende vijf jaar
deze Overeenkomst goed te
bewaren in uw administratie,
omdat de Belastingdienst u kan
vragen deze te overleggen.

De betaling van uw gift
• Uw jaarlijkse bedrag hoeft niet
in één keer te worden voldaan.
Het bedrag kan in maandelijkse
termijnen worden betaald. Het
minimumbedrag is zes euro per
maand.

• Giften gedaan vóór de ingangs-
datum van de overeenkomst,
tellen niet mee voor deze perio-
dieke gift.

Belastingvrij schenken zonder
Overeenkomst periodieke gift
Een schenking zonder Overeen -
komst Periodieke gift kan ook
nog fiscaal aftrekbaar zijn. Dan
moet u minimaal 1% en maxi-
maal 10% van uw drempelinko-
men schenken, met een minimum
van 60 euro. Voor de meeste men-
sen is het daarom gunstiger om te
kiezen voor een periodieke gift.
Met vragen over periodiek schen-
ken en de fiscale voordelen kunt
u terecht bij ons bestuurslid Cees
Schouten, tel. (043) 347 51 44,
Klokbekerstraat 24, 6216 TR
Maastricht.

- door Anneke Veen -

De CBR-centra lopen goed. Sinds
2014 wordt nog meer aandacht
gegeven aan de ontwikkeling van
sociale vaardigheden en vaardig-
heden die belangrijk zijn in het
dagelijkse leven van de cliënten.
Medewerkers hebben trainingen
gevolgd, waarin ze geleerd heb-
ben hoe ze de mogelijkheden van
ieder individueel kind in kaart kun-
nen brengen, welk trainingspro-
gramma bij het kind past en hoe ze
de voortgang kunnen testen.

De Belastingdienst heeft nieuwe wetgeving gepubliceerd, waardoor
uw gift volledig aftrekbaar is bij uw aangifte van de inkomstenbelas-
ting. Dat is voortaan van toepassing als u - ongeacht de hoogte van het
bedrag - vijf jaar lang een vast bedrag schenkt. Dit noemt men een peri-
odieke gift. Tot 1 januari 2014 moest voor een periodieke gift een nota-
riële akte worden opgemaakt en een kopie van het legitimatiebewijs
worden meegestuurd. Bij de nieuwe wetgeving is dat niet meer nodig.
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Opbrengst € 2.800 voor Stichting Jonathan

Vastenactie Posterholt 2015

ONTWIKKELINGSWERK 
STICHTING  JONATHAN

Project Vastenactie Posterholt 2015

Voor de Vastenactie 2015
kiest het Vastenactie-
comité Posterholt voor
een eigen project: het
ontwikkelingswerk van
Stichting Jonathan. 
Deze stichting onder-
steunt al 25 jaar klein-
schalige en effectieve
projecten voor kinderen
en jong-volwassenen
met een verstandelijke
beperking in Zambia. 
De Vastenactie-collecte
vindt plaats van 2 tot en
met 6 maart a.s. 

- door Anneke Schoonbrood -

Posterholt koos voor de Vasten-
actie van dit jaar voor een klein-
schalig ‘eigen’ doel, waarbij
iemand van de parochie betrok-
ken was. Ik ben voorzitter van
Stichting Jonathan en parochiaan
in Posterholt en gaf aan dat
Jonathan een geschikt eigen doel
zou kunnen zijn. De MOV-groep
Posterholt (Missie, Ontwikkeling
en Vrede) vroeg me om nadere
toelichting. Daarbij was de groep
meteen enthousiast. Zo werd
Stichting Jonathan uitgekozen als
kleinschalig eigen doel. 

Er moest een projectaanvraag
worden ingediend bij de Lande-
lijke Vastenactie. De aanvraag
werd daar goedgekeurd. Dit bete-
kent dat de landelijke Vastenactie
zich garant stelt voor een bepaald
bedrag, ook als de opbrengst
onverhoopt mocht tegenvallen.

De opbrengst werd bestemd voor
scholing van ouders ten aanzien
van de opvoeding en de ontwik-
keling van hun kind met een ver-
standelijke beperking en voor
training van medewerkers om
deze scholing te geven.

De MOV-groep Posterholt ging
met hulp van Stichting Jonathan
flink aan de slag. We gaven voor-
lichting aan collectanten en
belangstellenden en verzorgden
een toelichting tijdens een eucha-
ristieviering in de parochiekerk. 

Ook de basisschool
De plaatselijke basisschool ‘De
Draaiende Wieken’ besloot om
ook mee te doen. Er werden spe-
ciale posters gemaakt en in de
parochie opgehangen. Ook in de
school kwam in elk lokaal een
poster te hangen. In twee groe-

pen mocht ik een half uur wat
vertellen over het project. 

Bij het huis-aan-huis ophalen van
de vastenactiezakjes werd de
nadruk gelegd op het kleinschali-
ge eigen doel en de betrokken-
heid van een van de parochianen
daarbij. De opbrengst was liefst €
2.800,- en dat is ongeveer 10%

meer dan in voorgaande jaren. Ik
kreeg veel reacties van inwoners
van Posterholt, waaruit bleek dat
een doel, waarbij iemand van het
dorp betrokken is, erg aanspreekt.

Is een dergelijke opzet misschien
ook een idee voor in uw eigen
parochie volgend jaar?

Mijn betrokkenheid bij stichting
Jonathan en het CBR-project
dateert al van de jaren dat ik
samen met mijn man Piet en de
kinderen in Zambia woonde en
leefde.

Wij zijn zeer nauw betrokken
geweest bij het onderzoek van
Nel Coumans en het ontstaan van
het CBR-project. Toen ik verant-
woordelijk was voor de project-

Mag ik me even voorstellen?

afdeling van het bisdom van
Ndola, heb ik veel op inhoudelijk
vlak samengewerkt met het
management van het CBR-project
en was ik contactpersoon voor
Stichting Jonathan. Zo heb ik een
aantal planning- en evaluatie-
workshops gedaan en was betrok-
ken bij de ontwikkeling van het
epilepsieprogramma.

Na terugkeer in Nederland ben ik
gevraagd om adviseur te worden
van Sichting Jonathan. Hier ben ik
graag op in gegaan. Zo heb ik
ondermeer in 2002 samen met
Nel Coumans een evaluatie van
het project uitgevoerd en in 2005
samen met Piet Voskuil, neuro-
loog, een expertmissie uitgevoerd
om de mogelijkheden te onder-
zoeken om het epilepsieprogram-
ma van het project te laten inte-
greren in het nationale gezond-
heidssysteem.

Sinds 2006 ben ik secretaris van
het bestuur en vervul deze functie
met groot plezier. 

Mijn drijfveer is dat ik vind dat
ieder mens recht heeft op een
goed en waardevol leven. Voor de
groep kinderen en jongeren met
een verstandelijke beperking is
dat nog lang niet overal het
geval.  In nog veel landen in de
wereld wordt deze groep gedis-
crimineerd en zijn er nauwelijks
voorzieningen. 

Als ik bij het CBR-project in Zambia
op bezoek ben en zie hoe zorg-
zaam de medewerkers met de 
kinderen en jongeren omgaan en
hoeveel plezier de kinderen heb-
ben, dan weet ik dat dit zeer de
moeite waard is.

In 2007 werd ik gevraagd voorzit-
ter te worden van Stichting
Jonathan. Ik werd vooral gevraagd
voor deze functie omdat ik arts
ben voor mensen met een verstan-
delijke beperking (AVG) en het
bestuur wilde het bestuur uitbrei-
den met een deskundige op dit
gebied. 

Ik was toen al heel lang werk-
zaam als AVG in de sectoren
wonen en dagbesteding en kin-
derdagcentra. Tevens ‘had ik wat’
met Afrika. Ik was samen met
mijn man diverse keren in Ghana
geweest en ik had daarbij veel
projecten in de gezondheidszorg
bezocht, waaronder een project
voor weeskinderen met een ver-
standelijke beperking. Mijn man
probeerde geld bij elkaar te krij-
gen voor een dovenschool in een

Liberiaans vluchtelingenkamp in
Ghana en later voor een schooltje
in een sterk afgelegen en door de
regering ‘vergeten’ deel van
Ghana. 

Dit alles zorgde ervoor dat ik na
kennismaking met het bestuur
graag bereid was om voorzitter
van Stichting Jonathan te wor-
den. Ik heb mogen ervaren dat
ondanks verschillen er ook veel
overeenkomsten zijn tussen kin-
deren met een verstandelijke
beperking in Afrika en Nederland:
het zijn in wezen dezelfde kinde-
ren, de betrokkenheid van ouders
en familie is vergelijkbaar en de
inzet van de begeleiders is hoog.
Er is echter een groot verschil in
financiële mogelijkheden en daar
probeert Stichting Jonathan nu
juist wat aan te doen. Inmiddels

ben ik gepensioneerd en veel
bezig met mijn zes kleinkinderen
en grote tuin. Ik lees veel, speel
wat piano en kerkorgel en volg
een filosofiecursus. Maar ik zorg
er wel voor dat er voldoende tijd
overblijft voor ‘Jonathan’!

ANNEKE Schoonbrood, voorzitter

ANNEKE Veen, secretaris
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Opbrengst € 480,-

Jonathan stond op
de Groenmoesmarkt
- door Ben Van de Oever - 

Op zondag 22 maart bemanden Anneke Schoonbrood en Ben van
de Oever een stand op de Groenmoesmarkt in Best. De
Groenmoesmarkt is de enige markt in zijn soort in Nederland. De
markt is met name voor mensen die geïnteresseerd zijn in groen
en gezond tuinieren. De organisatie besteedt ieder jaar een deel
van de opbrengst aan een goed doel. Dit jaar werd  Stichting
Jonathan hiervoor uitgekozen. 

Met een auto bomvol met materi-
alen vertrokken we vroeg op die
zondagochtend naar Best: info-
matiematerialen, verkoopspullen,
die gemaakt zijn in Zambia, en
ook kunst en keramiek, van men-
sen met een verstandelijke beper-
king binnen onze eigen regio. 

Om 8.30 uur arriveerden we op
de Groenmoesmarkt in Best.
Nadat we onze stand hadden
opgebouwd kwamen de eerste
bezoekers al binnen lopen.
De hele dag stond in het teken
van het verkopen van onze spul-
letjes en in het uitleg geven over
de doelstelling en werkwijze van
ons kleinschalige ontwikkelings-
project in Zambia.

De gehele dag door was er
veel belangstelling en werden
vele vragen gesteld en door
ons beantwoord. Hopelijk
hebben die eraan bijgedra-
gen dat er nog meer mensen
ons project gaan steunen.

Ons viel op dat veel mensen,
die we ontmoetten, jong en
oud, al zelf of via hun kinde-
ren, kleinkinderen of andere
familieleden, allerlei projec-
ten steunden in veel verschil-
lende landen en daar ook
heel bevlogen over praatten,

Tijdens ons 25-jarig jubileum was
Peter van Dijk, gedeputeerde van
de Provincie Limburg nog een
van onze gastsprekers. Met verve
kweet hij zich van zijn taak. Na
afloop gaf hij aan dat hij erg
onder de indruk was van de
gedrevenheid en warmte van al
die mensen die Jonathan een
warm hart toedragen (zie foto).
Bij die gelegenheid gaf hij des-
gevraagd tevens aan op persoon-
lijke titel het ambassadeurschap
van Jonathan op zich te willen
nemen. Niet als politicus, als
gedeputeerde, maar als huisarts
en privé-persoon. 

Gelukkig maar, want in het voor-
jaar vonden verkiezingen plaats
van Provinciale Staten. De partij
waarvoor Peter van Dijk gedepu-
teerde voor onder meer gezond-
heidszorg was, verloor. Daarmee
verloor Peter van Dijk ook zijn
job. Op vrijdag 22 mei vond in 
het Gouvernement een afscheids-
receptie plaats. Tegelijkertijd
namen ook de gedeputeerden 

Opbrengst afscheidsreceptie € 2.462,-  voor Jonathan

Peter van Dijk blijft ambassadeur Jonathan

H. Kersten en E. Koppe afscheid.
Alledrie de deputé’s maakten bij
die gelegenheid een mooi
gebaar. Ze kozen een goed doel
uit, waar de opbrengst van de
afscheidsreceptie naar toe zou
vloeien. Peter van Dijk koos voor
Jonathan als zijn goede doel . Hij
zag af van afscheidsgeschenken
en bloemen en liet zijn gedeelte

van de opbrengst van de receptie
ten goede komen aan Stichting
Jonathan. En hij blijft dus
gewoon aan als ambassadeur van
Stichting Jonathan. Bij het
afscheid waren namens Stichting
Jonathan Anneke Schoonbrood
(voorzitter) en Hein Berendsen
(PR) aanwezig. 
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dit was hartverwarmend. Veel
mensen hebben  informatiemate-
riaal meegenomen om het thuis
rustig door te kunnen nemen.

Al met al was het een drukke en
gezellige dag die ons direct
€480,- heeft opgeleverd en hope-
lijk op langere termijn nog meer
steun en bekendheid. 

Dit was voor herhaling vatbaar en
we zullen gaan bekijken hoe we
deze activiteiten kunnen uitbrei-
den.

Rechtsboven nieuwe roll up-presentatiestand

Linksonder bestuurslid Hanneke Aalders en haar echtgenoot Harry, die beiden bij de 

organisatie van de Groenmoesmarkt betrokken waren. 

Afscheidsreceptie

Henny Lantman 

Prof. Henny van Schrojenstein
Lantman-de Valk, hoogleraar
geneeskunde voor mensen met
verstandelijke beperkingen aan
het Radboud UMC in Nijmegen,
ging op 18 juni met emeritaat
(pensioen). 
In de vorige Nieuwsbrief vertelde
Henny Lantman al uitgebreid
over haar drijfveren om ambassa-
deur van  Jonathan te worden.
Ook Henny zag af van alle moge-
lijke kadootjes en bloemen en
koos Jonathan als het goede doel
waar de opbrengst van de
afscheidsreceptie naar toe zou
gaan. De opbrengst in het
Radboud UMC bedroeg € 472,50.
Henny blijft ‘gewoon’ ambassa-
deur voor Jonathan.
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aandacht heb ik het boek over 25
jaar Jonathan gelezen. De mensen
die dit allemaal met heel veel inzet
deden en nog steeds doen, verdie-
nen erkenning voor hun werk.
Doordat ik ambassadeur word 
van Jonathan onderstreep ik dat.
Doordat ik me met dit belangrijke
werk commiteer geef ik die men-
sen mijn erkenning en laat ik graag
zien dat ik me met dit goede doel
engageer’.

‘Ik vind dat je naast je dagelijkse
werk in je vrije tijd verantwoorde-
lijkheid moet nemen voor de
publieke zaak. En die gaat verder
dan je directe omgeving, die reikt
tot ver over de grenzen heen. Ik
ben opgevoed met het missiebus-
je. Als kind leerden we  aandacht
en ondersteuning te geven aan
mensen ver weg, die het niet zo
goed hadden als wij. Ik herinner
me dat we als misdienaar in Eys
kalenders voor de missie verkoch-
ten.  Van jongsaf aan ben ik actief
geweest voor de publieke zaak. 
Al vroeg werd ik lid van het
Europahuis in Bemelen en van
Novib, vanuit de KVP-Jongeren.’ 

‘Daarnaast heb ik me altijd veel
bezig gehouden met vrijwilligers-
werk, het verenigingsleven en
ideële stichtingen. Een voorbeeld
was de stichting die zich het lot
aantrok van dakloze kinderen in
Portugal, onder leiding van pater
Feijter uit Landgraaf. We hebben
heel wat acties georganiseerd en
spullen verkocht. Zo zijn we ook
terplekke in sloppenwijken op
werkbezoek geweest. Een heel

Spiegel dat belangrijke Duitse
staatslieden zich dik voor hun
adviseurschap lieten betalen. Dit
soort zaken is funest voor de
samenleving. Het is prima dat dit
in deze tijd wordt blootgelegd.
Des te groter moet de waardering
zijn voor al het werk dat jullie
bestuur als vrijwilliger zonder
enige vergoeding verricht voor
die kansarme mensen in Afrika. Ik
hoop dat nog meer mensen hierin
een aansporing zien om zich hier-
mee te verbinden.’

René van der Linden wil zich niet
op de borst kloppen voor zijn werk
voor goede doelen. ‘Op zich vind ik
het heel natuurlijk dat je je het lot
aantrekt van kansarme mensen. 
Ik heb een groot netwerk, zowel 
in binnenland als in buitenland. Ik
heb goede vrienden die moslim
zijn. We hebben respect voor
elkaar en geven elkaar de ruimte.
Men mag gerust aan mijn zachte G
herkennen dat ik uit Limburg kom.’

Van geven krijg je meer 
terug dan van nemen
‘Als ik na weer eens een verre reis
thuis kom in Nuth, voel ik me weer
lekker thuis. Ik ben trots op de
gemeenschapszin van de mensen
hier. Ik ben onder meer verbonden
aan een stichting die zich inzet om
Kasteel Wijnandsrade te behou-
den. Zij steken daar ongelofelijk
veel uren en energie in om dit cul-
tuurbezit te behouden en te onder-
houden. Maar die loyaliteit en
gemeenschapszin staan steeds
meer onder druk. Het ziet ernaar
uit, dat de moderne Westerse mens
steeds meer verwend raakt en
steeds meer met zichzelf bezig is.
Vroeger hadden we veel minder
dan nu, maar deelden we deson-
danks meer met elkaar. Tegen-
woordig heeft één kind meer
speelgoed dan vroeger alle kinde-
ren van het dorp samen. Een
belangrijke les is: van geven krijg je
meer terug dan van nemen. 

‘Onlangs heb ik afscheid geno-
men van de Eerste Kamer, maar ik
vind het prettig om bezig te blij-
ven. Als ik daarbij voor Stichting
Jonathan van betekenis kan zijn,
zal ik dat graag doen.’

mooi moment vond ik toen één
van die kinderen die door ons toe-
doen een opleiding had kunnen
volgen, vele jaren later zelf
benoemd werd tot het hoofd van
de lokale school. 
Een andere stichting waarbij ik
betrokken was, was die van huis-
arts Harry van de Brekel uit
Hoensbroek, die in Malawi heel
veel goed werk heeft gedaan. Het
was heel schrijnend dat hij zelf als
arts het slachtoffer werd van mala-
ria. Later hebben we ook inzamel-
acties ondersteund voor mensen en
ziekenhuizen in Polen’.

Merkt u ook dat ontwikkelings-
hulp niet zo sexy is in deze tijd?
‘Dat klopt, maar dat komt niet uit
de lucht vallen. Om te beginnen
had je de affaires met grote
Goede Doelenstichtingen, die het
niet zo nauw namen met de
besteding van hun inkomsten.
Mijn vrouw en ik hebben onze
kinderen geleerd dat ze een deel
van hun zakcenten moesten
besteden aan kinderen in de
derde wereld, via Foster Parents
destijds. Maar als je later hoort
dat enorme bedragen worden uit-
gekeerd voor salarissen voor de
top, stop je daar acuut mee. Voor
een goede doelenstichting is het
in deze tijd van levensbelang dat
je de donateurs laat zien dat de
inkomsten daadwerkelijk ginds
terecht komen. Jonathan bewijst
al 25 jaar dat dat kan’. 

Wel vissen, maar geen hengels
‘Een ander belangrijk gegeven bij
ontwikkelingshulp is dat de mensen
in de derde wereld veel te lang wel
vissen kregen, maar geen hengels
om die vissen zelf te vangen. Ook op
dat punt is Jonathan goed bezig.
Zelf ben ik voorzitter van het
bestuur van de Maastricht School of
Management (MSM), die in feite ook
een vorm van ontwikkelingshulp is.
Jonge getalenteerde mensen uit de
hele wereld komen hiernaar toe. Ze
leren hier hoe ze zelf over enkele
jaren in hun eigen thuisland belang-
rijke posities in de samenleving kun-
nen gaan vervullen.’

‘Ik ben net terug van een handels-
missie in Azerbaijan. Ik las in Der

‘Uiteindelijk koos ik er voor om
niet priester te worden. Toch doet
het me pijn als ik zie hoe geestelij-
ken in hetzelfde hokje worden
geplaatst als een aantal misbrui-
kers, die onmiddellijk van hun
functie ontheven hadden moeten
worden. Als priester heb je een
voorbeeldfunctie en als je dat ambt
bezoedelt, moet je vertrekken. Het
is teleurstellend hoe weinig zelfrei-
nigend vermogen de Kerk heeft
getoond. Ik vond het vooral pijnlijk
voor missionarissen en religieuzen
die na een leven hard werken
terug kwamen van hun missie 
en hier respectloos in een hoek 
werden gezet. Gelukkig is Paus
Franciscus een fantastische man die
een geweldige boodschap heeft.

René van der Linden stapte over
naar de HBS en ging in Tilburg
Economie studeren, waarbij hij
stage liep in Brussel, bij de Euro -
pese Economische Gemeenschap.
Die kennismaking smaakte naar
meer. Na de studie kreeg hij een
job bij het  Ministerie van Land -
bouw in Den Haag. Toenmalig
landbouwminister Lardinois nam
hem mee naar Brussel en naar zijn
kabinet.  Op zijn 33e zette hij voet
in de Tweede Kamer als lid van de
eerste CDA-fractie (na de fusie
van KVP, AR en CHU). Hij was toen

René van der Linden, 
ambassadeur van Stichting Jonathan

al vice-voorzitter geweest van de
KVP-Jongeren. 

Vanuit de Tweede Kamer werd hij
Staatssecretaris, waarbij hij de
zwarte piet kreeg voor het mis-
lukken van een nieuw paspoort.
Daarna keerde hij terug in de
Tweede Kamer en  werd hij lid
van de Eerste Kamerfractie van
het CDA. Hij bleef dit doen tot
deze zomer, toen hij na 38 jaar
afscheid nam van Den Haag. 
‘Het Eerste Kamerwerk kon ik
vanaf 1989 combineren met mijn
werk voor de Assemblee van de
Raad van Europa’. Hij was drie
jaar voorzitter van de Assemblee
van de Raad van Europa, waarvan
47 landen lid waren; daarmee
was hij de eerste en enige
Nederlander die deze functie
mocht bekleden. Elk jaar was er
een verkiezing voor het voorzit-
terschap en hij werd twee keer
herkozen. Ook was hij ruim acht
jaar voorzitter van de fractie van
de Europese Volks Partij (de EVP,
Europese ChristenDemocraten). 

René van der Linden vond dat
een hele mooie periode. ‘Je kreeg
te maken met multiculturaliteit
en multireligiositeit. Je werkte
nauw samen met mensen met
veel verschillende achtergronden.

Ik heb heel wat vrienden gekre-
gen, die een Moslim-achtergrond
hebben. Dat gaat heel goed
samen, zolang er sprake is van
wederzijds respect. De Raad van
Europa is een van de grootste
Europese organisaties en houdt
zich bezig met mensenrechten,
democratie, rechtsstaatszaken,
pluriformiteit en sociale cohesie,
niet met financiele zaken. De
Raad is na de Tweede Wereld-
oorlog in 1948 opgericht om 
nieuwe voorwaarden te creëren
voor een nieuwe Europese samen-
leving. Zo heeft de Raad ook een
eigen Hof van de Mensenrechten
in Straatsburg. De Raad heeft een
commissie die gerechtigd is om
onder meer gevangenissen te
bezoeken om erop toe te zien dat
er geen folteringen plaatsvinden.
Toen in 1989 de muur van Berlijn
viel, was de Raad het eerste por-
taal voor landen die wilden gaan
werken aan het ontwikkelen van
een democratische rechtstaat. 

Waarom wordt u ambassadeur
van Jonathan?
‘Ik ben onder de indruk van de
prestaties van het team van vrijwil-
ligers dat al gedurende een zeer
lange periode deze belangrijke
projecten realiseert voor mensen
met een beperking in Zambia. Met

- door Hein Berendsen -

René van der Linden werd in 1943
geboren in Eys. Aanvankelijk zag
het ernaar uit dat hij priester zou
worden. Drie jaar studeerde hij
aan het Klein-seminarie van
Rolduc. ‘Daar ben ik Europeaan
geworden’, vertelt hij terugblik-
kend op een mooie tijd. ‘Ik was
boerenzoon uit een klein dorpje
(Eys) en kreeg daar een brede
opleiding en vorming. Ieder jaar
was er een Europa-week. Je leer-
de discipline, maar er was ook
ruimte voor je persoonlijke ont-
wikkeling met veel tijd voor spor-
ten, theater en muziek’.


