Het belangrijkste dat je kunt leren van nietwesterse landen, is dat je met je creativiteit
problemen kunt overwinnen. Als wij er niet
uitkomen, houden we op met het bedenken van
mogelijkheden. Bij hen zie je hoe goed het kan
zijn om uit vaste stramienen te breken
Eugène van Erven, Vrede van Utrecht

Uitwisseling met Theatro Pasmi / Chili met Vrede van Utrecht

Meer informatie
of meedoen?

Taboe doorbreken in religieuze wereld

Heb je een vraag over E-motive,

Naoual Hamdoula is geneeskundige. In samenwerking met SOA Aids Nederland
geeft ze op ROC’s (middelbaar beroepsonderwijs) seksuele voorlichting. Een
belangrijke doelgroep vormen jonge moslims. In hun cultuur is openlijk praten
over seksualiteit een gevoelig onderwerp. ‘Ik heb thuis nooit een woord over
seks gehoord’, is een reactie die Hamdoula geregeld krijgt.
Hoe breng je het onderwerp dan toch ter sprake? Want hoe minder kennis over
aids en andere seksueel overdraagbare ziektes, des te meer onveilige seks.
Het antwoord kwam van Positive Muslims uit Zuid-Afrika. In Kaapstad geeft
deze organisatie met succes in moskeeën, scholen, gevangenissen en op
werkplekken seksuele voorlichting aan moslims. SOA Aids haalde Positive

Grenzen vervagen; vraagstukken houden niet meer
op bij landsgrenzen. Overal ter wereld zijn mensen
op zoek naar oplossingen op vragen die te maken
hebben met ongelijkheid, recht en onrecht. Op die
gebieden kunnen we veel van elkaar leren en moeten
we meer met elkaar uitwisselen dan nu gebeurt

wil je meedoen met ons programma,

Farah Karimi, Oxfam Novib

Of bezoek

denk je over een goede partner in
het Zuiden te beschikken, of heb je
behoefte aan specifiek materiaal?
Neem dan contact op met Carin Boersma
- carin.boersma@oxfamnovib.nl
of telefoon 070-3421664
- www.oxfamnovib.nl/E-motive

Muslims naar Nederland om haar medewerkers in de Zuid-Afrikaanse methode
te trainen en de aanpak aan te passen aan de Nederlandse situatie.

E-motive is een samenwerking van Oxfam Novib,
Hogeschool van Amsterdam, Movisie en NCDO.

E-motive staat voor Equal (gelijkwaardigheid)
en motive (bewegen)

Foto: Mara Verduin

geeft Nederland
oog voor de kracht van
ontwikkelingslanden

E-motive is een inspiratiebron
om onze leefomgeving anders,
beter en creatief - met minder
middelen maar met meer effect aan te pakken
Joost van Alkemade, Movisie

‘Oplossingen komen vanzelf, als je mensen
positief benadert’
Bewoners van de Amsterdamse wijk
Nieuwendam-Noord werkten in juni 2010
enthousiast aan de verbetering van hun
buurt. Daarbij werd gebruik gemaakt van
het Oasis Game, een speelse methode
bedacht in de sloppenwijken van São Paolo.
Het Oasis Game betrekt tal van mensen
met diverse achtergronden bij de opbouw
van een wijk. Ieder van hen zet daarbij zijn
of haar eigen talenten in. De mogelijkheid
om je passies en vaardigheden te delen,
motiveert mensen om samen tot
verbeteringen te komen.
Het Oasis Game komt uit de koker van
de Braziliaanse organisatie Instituto Elos.
De Nederlandse organisatie Fairground
pastte de methode voor wijkopbouw en
burgerparticipatie met veel succes toe in
Amsterdam Noord.

Niels Koldewijn van Fairground: ‘Het
geeft een enorme dynamiek als je mensen
de kans geeft samen aan hun droom te
werken. Ik heb het gezien in Brazilië,
tijdens een training van Elos. Mensen
gingen daar helemaal los met papier,
hout, klei en allerlei andere materialen.
Ongelofelijk wat voor briljante ideeën
en creatieve oplossingen dat opleverde.’
In Amsterdam zag hij hetzelfde.
‘Als je mensen op een positieve wijze
benadert en vraagt naar wat ze willen
en laat meedenken en meebeslissen
over het antwoord, in plaats van het
probleem centraal te stellen en voor
hen te beslissen, komen de creatieve
oplossingen vanzelf naar boven.’

E-motive verbindt kennis en kunde uit ontwikkelingslanden aan
Nederlandse professionals. Daarbij gaat het om methodes die
burgers stimuleren zelf hun leefomgeving te verbeteren. Het zien
van deze succesvolle oplossingen is niet alleen inspirerend, het stelt
ook het traditionele beeld van ontwikkelingssamenwerking bij.

E-motive gaat ervan uit dat er meer overeenkomsten dan
verschillen zijn tussen mensen. Ook in ontwikkelingslanden
spelen vraagstukken als integratie en wijkaanpak. Daar hebben
ze al veel ervaring met het activeren van burgers. Van die
kennis kunnen Nederlandse professionals veel leren.

E-motive ondersteunt kennisuitwisselingen die bijdragen aan een
betrokken samenleving. Sinds de start van E-motive in 2006 vonden
er tientallen inspirerende uitwisselingen plaats tussen organisaties
uit ontwikkelingslanden en Nederland. Voorbeelden van dergelijke
uitwisselingen zijn die tussen FairGround en Instituto Elos en SOA
Aids Nederland en Positive Muslims (zie kaders).

E-motive onderzoekt voortdurend hoe succesvolle methodieken
en ervaringen uit ontwikkelingslanden een vast onderdeel kunnen
worden van het werk van Nederlandse organisaties.

Wat heeft E-motive te bieden?
- E-motive financiert en adviseert bij de eerste uitwisselingen
tussen de Zuidelijke en Nederlandse organisaties. De verdere
implementatie en verspreiding van de methodiek is voor
rekening van de Nederlandse organisatie.
- E-motive organiseert expertmeetings voor Nederlandse
professionals.
- E-motive zoekt media-aandacht voor de professionals uit een
ontwikkelingsland. Daarmee draagt ze bij aan een positieve
beeldvorming over ontwikkelingssamenwerking en geeft ze
de Zuidelijke partner de mogelijkheid zich te versterken.
- Oxfam Novib koppelt organisaties uit ontwikkelingslanden
aan organisaties in Nederland en begeleidt en faciliteert de
uitwisseling.
- Hogeschool van Amsterdam optimaliseert deze matches en
meet de resultaten van projecten.
- Movisie maakt de resultaten beschikbaar voor maatschappelijke
organisaties in Nederland.
- NCDO betrekt mensen in Nederland bij internationale
samenwerking.

