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11. Public Relations 
Secretariaat - Public Relations 2020 

Wekelijkse oog in oog briefings: In de eerste twee maanden van het jaar hielden we 7  

briefings op zaterdagen. Deze briefings werden gewoonlijk gehouden met deelneming van een of meer gasten, die, 

via video-conferentie, live met ons waren verbonden. Vrienden en volgers konden de discussie aangaan en vragen 

stellen over de socio-politieke en lopende zaken. 

Het secretariaat verzond ook een overzicht aan alle medestanders, die ons hun commentaar over de omvang en de 

kwaliteit van ons werk en suggesties voor nieuwe aandachtspunten deden toekomen.  

Wekelijkse online briefings: 12 online bijeenkomsten – Iraanse kunst en muziek: Meer dan 

410 personen namen deel aan deze culturele, online programma’s.  

Dagelijkse campagnes: Aan het eind van 2020, hadden we 147 oog in oog vergaderingen in het 

eerste kwartaal van het jaar gehouden  en 910 online vergaderingen met  oude en nieuwe vrienden over het project 

dat dit jaar aan de orde was, waarbij we hen op de hoogte brachten. 

Omdat voor het begin van de Covid-19 pandemie 97% van onze campagnes oog in oog werden uitgevoerd, werden 

we, ook door de opgelegde maatregelen, geconfronteerd met nieuwe twijfels en problemen met het doorgaan van 

onze campagnes.  Onder deze omstandigheden bleven er een paar dingen duidelijk voor ons: in een wereld van 

echte liefde en genegenheid van onze vrienden en gezien onze humanitaire doelen, is er geen plaats voor het 

heersende regime in Iran en geen plaats voor het Coronavirus. 

Dit geloof was zeker een stap in de goede richting voor ons en hielp ons bij de introductie van nieuwe methodes in 

ons werk. Hieraan gerelateerd waren de werkbesprekingen, die waren gewijd aan probleemoplossing, maar ook 

voor training.  

Terwijl 97% van onze campagnes oog in oog verlopen, zagen we in de loop van de pandemie een belangrijke 

besparing in menselijke energie, brandstof en tijd en bereikten we waardevolle resultaten en deden ervaringen op.  

Niettegenstaande het jaar 2020 er één was vol van problemen en moeilijkheden en onze jaarplanning vele malen 

moest worden aangepast aan de nieuwe omstandigheden, kregen we meer controle over ons werk. We werden 

creatiever dan voor de pandemie, we verbeterden ons niveau in het werken met teams en in de samenwerking en 

investeerden meer in elkaar.  

Jaarlijkse Kwitanties: In het eerste kwartaal van 2020 verzonden we aan onze donoren een 

overzicht van hun bijdragen, zodat zij die konden gebruiken bij hun belastingaangifte.  

Dankbrief: Het Secretariaat verzond een dankbrief aan allen, die  onze projecten en activiteiten steunden 

gedurende het jaar. 

In 2020 hebben twee donoren de naam van onze organisatie in hun testament vermeld, zodat hun legaat kan 

worden gebruikt voor de mensenrechtenprojecten van de vereniging. We verwelkomen oprecht deze vorm van 

steun.  
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E-Mail overzicht: 4 overzichten werden in 2020 naar geïnteresseerden verzonden: 

a) De toestand in de gevangenis van Qarchak,  

b) Oproep  om op te houden met de executies en marteling van demonstranten, die werden gearresteerd 

gedurende een vreedzame opstand,  

c) Oproep om de terechtstelling van Navid Afkari te stoppen, en  

d) Verzameling van maandberichten: Deze maandberichten werden verzonden per e-mail-verzamellijst 

naar onze donoren. 

Verandering van de Website van de Vereniging: Toen de Covid-19 pandemie 

een feit was en omdat 90% van onze activiteiten online worden uitgevoerd, moesten we onze site aanpassen. Omdat 

dit een zware klus was en alle vrijwilligers bezig waren met hun serieuze, dagelijkse taak, werd het omvormen van de 

site te moeilijk voor ons alleen, daarom riepen we de hulp in van onze trouwe supporters. Het project werd tot een 

goed einde gebracht, we willen hier onze dank uitspreken aan onze goede vrienden, die met ons samenwerkten in 

dit project, dat 5 maanden duurde.     

Door het veranderen van onze website verhoogden we de veiligheid ervan en brachten die op een betrouwbaar 

niveau. Nu hebben onze goede vrienden, die zich van de inhoud op de hoogte stellen en die ons helpen, 

verschillende mogelijkheden om ons hun financiële bijdrage te doen toekomen.  
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Herdenkingsplechtigheid: 

I. Herdenking van de slachtoffers van het neerhalen van het Oekraïense 

vliegtuig 

Naar aanleiding van het neerhalen van een Oekraïens vliegtuig op 8 januari 2020, in Iran, door raketten van de 

Iraanse Revolutionaire Garde en de dood van 176 onschuldige passagiers, werd een herdenkingsdienst voor deze 

geliefde mensen gehouden op zaterdag 15 januari, ten kantore van de Vereniging. Kaarsen werden aangestoken en 

boeketten geplaatst. Drie dagen na het incident, weet het Iraanse regime het neerstorten aan een ongeluk, maar 

werd uiteindelijk, onder internationale druk, gedwongen te verklaren dat de oorzaak was gelegen in een 

onopzettelijke fout. 

Onze diepgevoelde condoleances 

Onze gedachten gaan uit naar de vrienden en families van de 176 
slachtoffers van de vliegtuigcrash in Iran 
 
Oproep voor een internationaal onderzoek naar de moellahs 
 Schande voor de moellahs 
SMV  herdenkt de  176 onschuldige mensen die door het tragische 
neerschieten van een lijntoestel door IRGC werden gedood, en 
verklaart dat het volk van Iran niet zal vergeven en vergeten. 
 
Het Iraanse volk rouwde nog steeds om het verlies van 1.500 martelaren tijdens de opstand van november, toen het 
opnieuw werd getroffen door een tragisch verlies: de lafhartige moord op 176 mensen bij de rampzalige aanslag op 
een passagiersvliegtuig. 
 
De grote woede van studenten op universiteiten in het hele land bevestigt dat het volk van Iran zal kalmeren noch 
zich uiteen laat drijven, maar zich blijvend laat horen en het uitschreeuwt: nee tegen de dictator. Het volk van Iran 
wil vrijheid. 

 

  



SMV Stichting voor Mensenrechten Vrienden                                                                                                                 11. Public Relations 5 

 

II . ter nagedachtenis aan onze grote vriend in Nederland 
De herdenking van dhr. Erik Vis een van de vrienden en sponsoren van de 
vereniging werd op vrijdag 24 januari in begraafplaats Putten gehouden, die 
door een aantal leden en vrijwilligers van de vereniging werd bijgewoond.    
 

Herdenking van voorzitter  van de stichting voor Mensenrechten Vrienden  en een vooraanstaand 
activist in het gebied van de mensenrechten, dhr. Erik Vis 

 
We herdenken het vijfde jaar van het overlijden van een vooraanstaande activist van onze stichting en ook 
een van de waardevolle liefhebbers van een Vrij Iran 
 
Onze lieve Erik is voor ons circa 4 decennia lang steunpilaar in de moeilijke tijden geweest en zijn ware hart 
en gulle handen een wonderbaarlijk remedie voor de slachtoffers en behoeftigen   
 Op dit moment voelen we hem meer dan ooit bij ons 
Op roerige momenten in ons bezette land Iran 
En in de vooravond van grote veranderingen die zijn grote wens zijn geweest 
Vrijheid en rechten voor de mensen in Iran en terugkeer van de glimlach van liefde en blijheid 
En het aanbreken van een dag waarop geen executie en marteling meer bestaan 
en waarin eer, vergiffenis en vriendschap in de plaats van armoede, honger en leed komen 
 
Met het plaatsen van een krans op het graf van onze lieve Erik in zijn rustplaats in Putten waarderen we 
nog een keer zijn naam en karakter 
 
Namens families van martelaren en politieke gevangenen en het Iraanse volk groeten we deze grote man. 
 

Stichting Mensenrechten Vrienden (SMV) 
Januari 2020, Den Haag 

 

III: herdenking van befaamde Iraanse zangeres en artiest Marjan 
 
Mevrouw Marjan stierf op 5 juni 2020 in Los Angeles tijdens een operatie. Ze was actrice, zangeres en ook 
een politieke gevangene, die na 1980 in ballingschap haar stem en energie voor de mensenrechten en 
vrijheid inzette. De herdenking van deze befaamde zangeres werd gehouden voor het Vredespaleis in Den 
Haag. Aan deze plechtigheid namen ook leden van de Raad van Toezicht van onze stichting deel. 
 

IV. Herdenking van John Lewis, een goede vriend van Martin Luther King, Jr. 
en een groot aanhanger van het Iraanse volk en verzet 
 
Ter gelegenheid van de dood van John Lewis, een grote vriend en aanhanger van het volk en het verzet van 
Iran, op 17 juli 2020, Zijn herdenkingsdienst werd op vrijdag 24 juli 2020, van 16.00 tot 17.00 uur, online en 
in aanwezigheid van 124 vrienden en supporters van de stichting gehouden. Daarin werd ook een 
documentaire over zijn leven en zijn waardevolle steun voor mensenrechten en vrijheid in Iran 
uitgezonden. 
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V: de dag van vrede 
De Dag van Vrede werd op maandag 21 september van 15:00 tot 16:00 uur 
online gehouden met aanwezigheid van vrienden en supporters van 
liefdadigheidsvereniging … 
Het programma bestond uit documentaire uitzendingen, lezing en muziek. 
 

Viering van de Internationale Dag van de Vrede 
 
21 september wordt door de Verenigde Naties erkend als Internationale Dag van de Vrede. Internationale 

Dagen zijn gelegenheden om het grote publiek nader te informeren over zorgwekkende kwesties, om 

politieke wil en middelen te mobiliseren om wereldwijde problemen aan te pakken en om stil te staan bij 

de verworvenheden van de mensheid. Een Internationale Dag dient daarnaast als graadmeter van de 

belangstelling die een bepaald onderwerp in de diverse delen van de wereld trekt. Vrede is een concept 

van maatschappelijke vriendschap en harmonie en het ontbreken van vijandigheid en geweld. In sociale 

zin betekent vrede dat er geen sprake is van conflicten, en dat er tussen individuen en heterogene groepen 

geen vrees bestaat voor geweld. 

De mensheid is in de geschiedenis vaak gebukt gegaan onder oorlogen en geweld, maar vanaf het prille 

begin was er altijd een verlangen naar vrede. Vele levens zijn verloren gegaan in zinloze oorlogen en 

conflicten. In deze tijd vormt terrorisme, hoewel er hier en daar nog oorlogen woeden, de voornaamste 

bedreiging voor de wereldvrede. 

Het Iraanse regime staat bekend als de grootste bevorderaar van terrorisme in de wereld. De lijst van 

terroristische gewelddaden van dit regime, dat in 1979 de macht greep, is lang. Op dit moment hebben 

vele landen te lijden van door Iran aangestuurde interventies en escalatie van oorlog, waaronder Jemen, 

Irak, Libanon, Syrië en Afghanistan. 

Terrorisme en oorlogshitserij vormen, samen met onderdrukking in eigen land, de voornaamste pijlers 

voor het voortbestaan van het regime. Wat te doen? Zoals secretaris-generaal Antonio Guterres 

verklaarde: ‘Dit is de strijd van ons leven en een race tegen de tijd. We kunnen winnen en we moeten 

winnen.’ 

Terroristen paaien en tegemoetkomen is niet de oplossing. Dat is keer op keer gebleken. De westerse 

mogendheden hebben veertig jaar lang gezocht naar een gematigde moellah, maar hoe ijveriger ze 

zochten, des te minder vonden ze. 

Veertig jaar ervaring heeft uitgewezen dat onverschrokken verzet tegen tirannie de enige oplossing tegen 

repressie en dodelijk geweld is. De ultieme oplossing om de wereld te bevrijden van het religieuze fascisme 

van Iran als bron van alle crises in de regio is dat het Iraanse volk dit onwettige regime uit de weg ruimt 

door middel van goed georganiseerd verzet. 

 

SMV bewijst eer aan de personen die hun leven hebben gegeven voor het herstel van vrede en vrijheid in 

Iran, de regio en de wereld. 



SMV Stichting voor Mensenrechten Vrienden                                                                                                                 11. Public Relations 7 

 

VI: De Internationale Dag tegen de Doodstraf 

Online programma ter gelegenheid van de Internationale Dag tegen de 

Doodstraf op zaterdag 10 oktober van 17.00 tot 18.00 uur 

IRAN: Werelddag tegen de doodstraf 
oktober 2020 
 
10 oktober was de Werelddag tegen de doodstraf. Voor burgers van 
landen met regeringen die vastbesloten zijn deze wrede en 
onmenselijke straf uit te voeren is het een herinnering dat er, ondanks 
dat ze de 21ste eeuw ingaan, nog een lange weg te gaan is voordat ze 
deze middeleeuwse straf voorgoed achter zich laten. 
 
Iran is onder de middeleeuwse moellahs een schoolvoorbeeld van een dergelijke mentaliteit. Door aan de 
oppervlakte te krabben en een beetje dieper te gaan is het voor de Iraanse heersers niet slechts een vorm 
van straf. Het is een instrument om angst en intimidatie onder burgers te verspreiden. Voor de moellahs in 
Teheran is ophangen een middel om een doel te bereiken. Het wordt alleen gebruikt om woedende 
burgers in bedwang te houden en hen eraan te herinneren dat afwijkende meningen ernstige gevolgen 
zullen hebben. 
  
Het Iraanse regime begon in de eerste twee jaar na de aanvang van zijn bewind met massa-executies, toen 
het in 1981 en 1982 duizenden Iraanse dissidenten executeerde. Degenen die het overleefden noemden 
dat decennium terecht het 'donkere tijdperk'. 
  
Ook al zijn er 32 jaar verstreken, de daders van het bloedbad van 1988 blijven machtsposities in Iran 
bekleden. Autoriteiten van het regime verdedigen regelmatig hun 
misdaden en zijn trots op de massamoord op tegenstanders van het 
regime. Daarom stellen veel juristen en advocaten dat het bloedbad 
van 1988 een voortdurende misdaad tegen de menselijkheid is. 
  
Terwijl we Werelddag tegen de doodstraf herdenken is het belangrijk 
dat we ons het lijden en de benarde toestand van het Iraanse volk en 
de slachtoffers van het bloedbad van 1988 herinneren. 
Het regime van Teheran en zijn functionarissen ter verantwoording roepen voor deze misdaad zal een 
belangrijke stap zijn in de richting van de afschaffing van executies in Iran en het leven sparen van vele 
Iraniërs die in de dodencel zitten, waaronder tieners, vrouwen, etnische en religieuze minderheden en 
politieke dissidenten. 
  
Laten we voor de onschuldige mensen in Iran hopen dat, vóór de volgende Werelddag tegen de doodstraf, 
de moellahs, de daders van de misdaad tegen de menselijkheid, in een internationaal hof voor de rechter 
worden gebracht. 
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VII . Herdenking van Mohammad Reza Shajarian 
Dit online programma ter ere van de nationale zanger Mr. Mohammad Reza Shajarian vond plaats op 17 
oktober van 14.00 tot 15.00 uur. 
Fragmenten uit de liederen van de overleden zanger en zijn geselecteerde toespraken en interviews 
tegen de religieuze dictatuur werden uitgezonden in Iran. 
Er werden ook verschillende korte films vertoond over demonstraties tegen het regime in heel Iran ter 
nagedachtenis aan de kunstenaar. 
 

Mohammad Reza Shajarian, de prominente Iraanse meester in zang en 

muziek, is overleden 

"Ik woon in een land waar ik al jaren niet het recht heb om voor mijn volk te zingen", zei 

meester Shajarian ooit tijdens een herdenkingsdienst voor Hafez. 

Hij heeft herhaaldelijk in interviews verklaard dat hij wordt geconfronteerd met een 
dictatoriaal regime dat hem tot spijt betogen wilde dwingen maar hij heeft het geweigerd. 

8 oktober 2020 - Mohammad Reza Shajarian, een prominente meester van originele Iraanse zang en muziek, stierf 

na een lange strijd tegen kanker, waardoor Iran een van zijn grootste artiesten verloor. Maar zijn briljante werken en 

artistieke staat van dienst behoren tot de meest waardevolle reserves van nationale en originele Iraanse muziek. 

Meester Shajarian was een van de artiesten die, door nieuwe methoden uit te vinden en zijn natuurlijke smaak en 

talent te gebruiken, de originele en vocale muziek van Iran transformeerde door de principes en fundamenten 

daarvan in zijn werken te behouden. 

Toen hij de wrede misdaden van het tirannieke regime bij het onderdrukken van de volksopstand in 2009 van 

Teheran zag raakte hij erg overstuur en deed hij zijn mond open om tegen dit regime te protesteren. 

En zo toonde de religieuze dictatuur van Iran, die geen enkele afwijkende stem kan tolereren, zijn anti-menselijke 

haat door hem optreden in concerten en op de nationale radio en televisie te ontzeggen. 

"Ik woon in een land waar ik al jaren niet het recht heb om voor mijn volk te zingen", zei meester Shajarian ooit 

tijdens een herdenkingsdienst voor Hafez. 

Hij heeft herhaaldelijk in interviews verklaard dat hij wordt geconfronteerd met een dictatoriaal regime dat hem 

wilde dwingen tot een spijtbetuiging maar dat heeft hij geweigerd.  

We betuigen onze condoleances aan de artistieke gemeenschap en de Iraanse mensen vanwege het overlijden van 

de grote Iraanse meester. De vervolgingen en druk van de religieuze dictatuur konden en kunnen de bepalende 

positie en diensten van Shajarian aan de Iraanse kunst en muziek, vooral de zangkunst, niet verminderen. 

Zijn stem zit al generaties lang in de harten van miljoenen Iraniërs en kan niet tot zwijgen gebracht worden. 

Dhr. Shajarian was genomineerd voor de 46e en 48e American Grammy Music Awards en zijn naam werd 

opgenomen in de lijst van "Fifty Top Voices in the World”. 
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VIII: herdenking van de Dag van de Mensenrechten. 

Een online programma ter gelegenheid van 10 december, de Dag van de Mensenrechten, 

uitgezonden op donderdag 10 december van 14.00 tot 15.00 uur. In het programma werd 

een documentaire getoond over de mensenrechtenschendingen in Iran, evenals een korte 

toespraak van twee moeders uit de families van slachtoffers van de massamoorden in 

1988. 

10 december Internationale Dag van de Mensenrechten: versterking van de 
mensenrechtenbeweging in Iran! 
 
De mensen in Iran die opkomen tegen de onderdrukking en de mensenrechten 
verdedigen hebben de bescherming en steun van de internationale gemeenschap 
nodig. 

Ter gelegenheid van de Internationale Dag van de Mensenrechten, die elk jaar op 
10 december wordt gevierd, herinneren we de mensen eraan dat het regime in 
Teheran een van de ergste mensenrechtenschenders ter wereld is. Willekeurige 
arrestaties, martelingen en executies zijn aan de orde van de dag onder de 
islamitische dictatuur. Er is geen vrijheid van meningsuiting of godsdienst in Iran. 
De inzet voor democratie en mensenrechten wordt op brute wijze onderdrukt. 

Rapport van de federale regering bevestigt de 
verschrikkelijke mensenrechtensituatie in Iran 
Het in december 2020 gepubliceerde mensenrechtenrapport van de Duitse regering bevestigt dat de mensenrechtensituatie in Iran is blijven 
verslechteren. In het rapport staat onder meer: "Iran is het land met het op een na hoogste aantal executies ter wereld. (...) Ook personen die 
ten tijde van hun misdrijf minderjarig waren kunnen geëxecuteerd worden. Het gerechtelijk apparaat is noch onafhankelijk, noch transparant. 
In gevallen van politieke strafrechtelijke vervolging is de keuze van de rechtsbijstand beperkt. 
Willekeurige arrestaties, gedwongen bekentenissen en druk op familieleden van 
mensenrechtenverdedigers komen vaak voor. Het strafsysteem wordt gekenmerkt door 
overvolle gevangenissen en onmenselijke omstandigheden.“ 

 

Teheran in januari 2020: massale protesten tegen de dictatuur 

Moedige burgerprotesten voor mensenrechten 
In Iran verzet een moedige protestbeweging zich tegen het islamistische regime. Alleen al in 
november 2019 demonstreerden burgers in meer dan 190 Iraanse steden met grote moed voor 
vrijheid, mensenrechten en sociale rechtvaardigheid. De landelijke massaprotesten waren 
gericht tegen het hele politieke systeem. Het was de meest massale volksopstand tegen de 
heersende dictatuur in 40 jaar. 

 

Ondanks massale onderdrukking en de coronapandemie werden de in de loop van 2020 onder 
alle maatschappelijke groeperingen in Iran telkens weer oplaaiende protesten tegen 
mensenrechtenschendingen steeds luider. Leraren, advocaten, journalisten, vakbondsleden, 
studenten, kunstenaars en vele andere burgers droegen eraan bij. De mensen in Iran grijpen elke 
gelegenheid aan om hun mensenrechten op te eisen via internet of met bijeenkomsten en 
stakingen. 

Steeds meer burgers in Iran raken betrokken bij de groeiende beweging tegen de doodstraf. Ze 
gebruiken internet om op te roepen tot protesten tegen de doodstraf. Met waken en petities 
proberen ze naderende executies te voorkomen. Het is dankzij hun openlijke acties dat 
gevangenen werden gered van executie. 
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Solidariteit in 
Amsterdam: Iraniërs in 
ballingschap en 

mensenrechtenactivisten protesteren tegen de executies in Iran 

Mensenrechtenverdedigers hebben bescherming en solidariteit nodig 
We zijn vastbesloten ervoor te zorgen dat de protesten van het Iraanse volk voor vrijheid en mensenrechten wereldwijd worden gehoord. De 
mensenrechtenbeweging in Iran heeft dringend meer bescherming en solidariteit van de wereldgemeenschap nodig. De VN, regeringen en 
parlementen over de hele wereld moeten alle actie ondernemen tegen de brutale onderdrukking in het land. De betrekkingen met het regime 
moeten afhankelijk worden gemaakt van eerbiediging van de mensenrechten. Als het gaat om mensenrechtenkwesties, moet de 
internationale druk op de machthebbers in Teheran toenemen, zodat de burgerprotesten voor vrijheid worden versterkt. 
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Producten:  

1. Het voorbereiden van allerlei onderwerpen inclusief nieuws en rapporten tot het 
schrijven van een wenskaart en kiezen van een item, vertaalwerkzaamheden en 
ontwerpen. 100% van deze werkzaamheden werden verricht door supporters en 
vrijwilligers van onze vereniging. Deze activiteiten die soms de hele nacht duurden en 
soms 24 uur lang in beslag namen, kunnen niet met enige materiële waarde vergeleken 
worden. Dat komt omdat we het allemaal gedaan hebben vanuit de grond van ons hart 
en vanuit het diepst van ons wezen en met al ons menselijke vermogen voor vrijheid. 
 

2. Schrijven: We zijn een boek aan het samenstellen over de beschaving en cultuur van 
het oude Iran, dat nog niet is voltooid. 

 

3. Bewerken en vertalen van bijna 3478 artikelen uit het Frans, Duits, Engels, Noors, 
Perzisch en Nederlands voor mensenrechtenproducties - Stop executies en repressie 
in Iran. 

 

4. Samenstellen gedenkteken van Cyrus de Grote ter gelegenheid van 29 oktober, de Dag 
van Cyrus de Grote. 

 

5. Het ontwerpen van een kerstkaart en het voorbereiden van een kalender voor 2020, 
inclusief: Kalender van Iraanse culturele en historische gelegenheden . 

 

6. Voor het ontwerp van een kaart voor het Joodse nieuwjaar hebben we een heel mooi 
werk gebruikt van een bekende Amerikaanse kunstenares Karin Foreman. Ze gaf ons 
dit schilderij als solidariteit en stond ons toe het te drukken. We bedanken haar 
oprecht. 
 

7. Samenstellen van de Holocaust 27 januari 2020. 
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Saldo van lokale bijeenkomsten ter gelegenheid van historische, nationale en 
culturele herdenkingen 

 

Wegens de coronapandemie werden de meeste culturele programma’s online gehouden.  

a) Herdenking van de geboorte van Cyrus de Grote op 29 oktober. 
b) Herdenking van de geboorte van Ashu Zarathustra, Iraans profeet en grondlegger 

van de filosofie van Het Goede Denken, Het Goede Spreken en Het Goede Doen, op 
25 maart, met het vertonen van een film en een korte documentaire.  

c) Viering van Iraans Oud en Nieuw (Nowroz) op 20 maart. 
d) Viering van Yalda nacht (langste nacht van het jaar) op 19 december 2020. 
e) Vierweekse tentoonstelling in Parijs, Washington, Rome en Brussel over de 

“afwijzing van executie” – tegen de schending van de rechten van de mens in Iran-  
van 15 januari tot 15 februari 2020. 

f) Kaartontwerp voor de gelegenheid - Pasen, Hemelvaart en Pinksteren en om aan 
donateurs te sturen. 

g) Herdenking van Molana Jalaleddin Mohammad Balkhi op 30 september 2020 door 
Soefi Denkwijze - online.  

h) Persoonlijk bezoek aan het Joods museum in Amsterdam op 14 september.  

 

 

In liefdevolle herinnering aan twee geweldige vrienden 

In 2020 zijn vier van onze dierbaarste vrienden overleden. 

Groeten aan hun naam en waarden 

Mevrouw Ria van der Vuurst-de Vries  

De heer drs E.H van Renswow 

De heer M.A.M Buur 

Mevrouw Hilda Renardel de Lavalette 

Deze nobele dame was de vrouw van de Nederlandse ambassadeur in Iran in de jaren zeventig, en ze gaf onze 
vereniging een geschenk dat haar tijdens haar verblijf in Iran was geschonken, en ze zei dat we het goed moesten 
zorgen en het aan het Iraanse Museum moesten schenken (Toen Iran werd bevrijd). Wij bewaren haar geschenk in 
onze kantoor en we zullen aan haar verzoek voldoen. Vrede met haar ziel en haar dierbare herinneringen blijven 
voorgoed bij ons. 
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