RENATE-netwerk Tweede Algemene Assemblee in Rome
In november 2016 werd voor de tweede keer de Algemene Assemblee van het Europese netwerk
Renate gehouden. Meer dan honderd leden van het netwerk, afkomstig uit 27 landen van Europa
kwamen bijeen in Rome om te praten over het netwerk. Er werd geëvalueerd, nieuwe tendensen
uitgewisseld en vooral lijnen uitgezet voor het toekomstige beleid.
De openingsbijeenkomst van de conferentie op de zondagavond ging gepaard met een enorme
onweersbui boven Rome. In een sfeervol gedecoreerde zaal liepen alle deelnemers met hun eigen vlag de
ruimte in waarbij een ‘muur’ werd doorbroken. Ieder kreeg een baksteen uit de muur; tijdens de
conferentie werden diezelfde stenen gebruikt om een brug te bouwen. Een brug van Europese
organisaties voor slachtoffers van deze onmenselijke misdaad waarover we deze dagen spraken.
De eerste volle dag van de conferentie werd gelijk overhoop gegooid omdat de organisatie had kunnen
regelen dat onze groep een privé-audiëntie had met Paus Franciscus. Na de openingsspeeches van zr.
Regina Cesarato de voorzitter van de Italiaanse Conferentie van vrouwelijke religieuzen en Mgr. Sorrondo,
de speciale afgevaardigde in het Vaticaan voor Migratie en mensenhandel, ging de hele groep met de
vlaggetjes van hun land op pad naar het Vaticaan.
Op audiëntie
Renate voorzitter Zr. Imelda Poole had een mooie korte speech voorbereid waarin ze Franciscus bedankte
voor zijn niet aflatende steun voor ons werk en zijn wezenlijke bijdrages daaraan. Telkens weer heeft deze
paus laten zien dat hij niet alleen in woorden de minsten uit de samenleving steunt. Zo heeft hij na zijn
aantreden een eetzaal en douches laten installeren in het Vaticaan voor de vele daklozen die er
rondzwerven, hij heeft vluchtelingen opgenomen in het Vaticaan, hij heeft een speciale gebedsdag voor
slachtoffers van mensenhandel ingesteld én hij heeft een aantal bijeenkomsten voor experts op gebied
van mensenhandel bijeengeroepen. Dit alles geeft blijkt van zijn echte belangstelling voor dit onderwerp.
Hierna nam de Paus het woord hij sprak zijn bewondering uit en bedankte ons allen voor het niet aflatende
werk dat door de vele zusters in zoveel verschillende landen en op vele verschillende plekken en niveaus
is gedaan. Hij moedigde iedereen aan vooral door te gaan met het werken voor de mensen die dat zo hard
nodig hebben: de vrouwen, mannen en kinderen die
als slaven in allerlei sectoren worden uitgebuit.
Ieder van ons kreeg de gelegenheid om de paus te
begroeten, kort te vertellen wie je bent en welke
werkzaamheden je verricht tegen de handel in
mensen. Al met al een hele bijzondere ervaring om in
dit prachtige gebouw, in de rijkgedecoreerde zaal een
moment met deze bijzondere man te mogen spreken.
Dit moment was voor de meesten van ons de kers op
de taart van de conferentie.
De Slachtoffers
De volgende dag stond in het teken van slachtoffers van mensenhandel. Enkele goede sprekers
vertelden hun verhaal. Zoals de Roemeense Jana Matei, die al jaren jonge meisjes opvangt in haar eigen

huis. Meisjes die elders in Europa gedwongen in de prostitutie hebben gewerkt. Haar verhaal was zeer
indrukwekkend.
Loverboy
Maar nog indrukwekkender was het verhaal van de Nederlandse Marly, een slachtoffer van een loverboy.
Ze vertelde haar eigen verhaal; hoe ze als naïef jong meisje verliefd werd, waarna haar vriend haar
helemaal de afgrond in stortte en zij uiteindelijk achterbleef met een gebroken leven en een hele berg
schulden. Marly vertelde haar verhaal samen met Theo Hendrickx, een Nederlandse politierechercheur
die tevens als pastor binnen de Stichting Manna werkt met slachtoffers en daders zodat ze weer verder
te kunnen met het leven na een dergelijke ervaring.
Workshops
Tijdens de workshops die in de middag volgden hebben Theo en de moeder van Marly nog verder uitleg
gegeven. Dit kan iedereen gebeuren, binnen een goed gezin met een lieve dochter. Door het
hartverscheurende relaas van Marly, van haar moeder en de hulp die hen geboden is door de
professionals van de Stg. Manna kregen we allemaal het gevoel dat het goed komt met dit meisje en met
haar familie. Een beeld werd geschetst over de lange weg van vergeving. Een weg die vele terugslagen
kent maar die uiteindelijk naar een normale toekomst zal leiden.
Een ander gedenkwaardig punt van de conferentie was dat de film over het werk van het netwerk Renate
officieel in première ging: 'Geroepen om stem te geven aan de stemlozen'. Elders leest u meer over de
indrukwekkende film.
Migratie
De derde dag van de conferentie werd besteed aan migratie. Een groot probleem op dit moment waar
vooral de zusters en paters in Italië en Malta op dit moment hun handen aan vol hebben. Zij vertelden
hoe ze te werk gaan en doen wat ze kunnen voor de vele bootvluchtelingen die bij hen aan land komen.
Op deze dag over migratie gaf Ivonne namens zusterwerk een goed bezochte workshop.
Theologische reflectie
Elke dag was er een theologische reflectie door de bekende Engelse theologe Anna Rowlands.
Op prachtige wijze verweefde zij dagelijks de thema’s die aan bod
kwamen met de bijbel en de Katholieke Sociale Leer.
Tijdens de conferentie werden contacten tussen de leden van het
netwerk aangehaald en werden afspraken gemaakt om samen te
werken in bepaalde regio’s. Daarnaast werden mensen
uitgenodigd bij andere organisaties te komen kijken en leren.
Ervaringen werden gedeeld en nieuwe tendensen uitgewisseld.

Toekomstig beleid
De laatste dagen werd vooral het werk van het netwerk geëvalueerd en werden toekomstige beleidslijnen
vastgelegd. Een mooi geheel van meningen, ervaringen, dromen en toekomstige werkzaamheden werd
door de meer dan 100 deelnemers aangegeven door het plakken van stikkers op grote vellen papier.
Hieruit heeft het bestuur een nieuw vijfjaren-werkplan opgesteld.
Tot slot van de conferentie volgde een mooie slotviering die geleid werd door Kardinaal Turkson die ook
graag meewerkte aan deze belangrijke conferentie. Hij wenste het netwerk veel zegen en succes. Het is
duidelijk geworden dat velen binnen de katholieke kerk dit werk een warm hart toedragen. Mgr. Sorondo,
Kard. Turkson en niet te vergeten Paus Franciscus zelf zijn belangrijke bondgenoten in de strijd tegen
mensenhandel en uitbuiting.
Ivonne van de Kar

