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Een handvol hulp is beter

dan een karrenvracht
zuchten en preken.
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Feest van de steun

Ambassadeur Marcin Czepelak 
met zijn echtgenote Jadwiga.

Alsof er in Argentinië geen vuil
tje aan de lucht is, werd de na
tionale dag van het economisch 
instabiele land gevierd in Was
senaar. Voor de Argentijnen 
worden de boodschappen met 
sprongen duurder, maar niet 
voor ambassadeur Horacio Sal
vador: hij kreeg de hapjes en 
drankjes voor zijn jaarlijkse 
tuinfeest volledig gesponsord.

Jhr. Alexan- 
der Beelaerts 
van Blokland 
(I.), Garegin 
Melkonyan 
(m.) en Mare 
van Schijndel, 
medewerker 
van de inter
nationale 
organisatie 
voor migratie 
IOM.
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uitgerekend. „Het neemt 
niet weg dat de priesters wel 
degelijk goed in de gaten 
werden gehouden”, vulde 
haar man aan. „De commu
nisten waren slecht”, voeg
de hij eraan toe. „Geloof me. 
Zeer slecht.”

De Armeense ambassa
deur Garegin Melkonyan, 
slechts een maand in ons 
land, keek terug op de 
vreedzame, recente revolu
tie in zijn eigen land. Na 
enorme demonstraties in de 
hoofdstad Jerevan werd op
positieleider Nikol Pasjinij- 
an er gekozen tot de nieuwe 
premier. „Er is geen ruit ge
sneuveld”, volgens de am
bassadeur. „De demon
stranten ruimden achter 
zich alle rommel weer op 
die ze onderweg hadden 
achtergelaten. De straten 
waren schoon.”

„Het is fijn om te 
kunnen delen als je 
het goed hebt”, zei 
Patricia van den 
Broek, een van de 
oprichters van Tiffa- 
ny Circle Nederland. 
Omdat deze vrouwen
afdeling van het Rode 
Kruis twee jaar be
staat, hielden de le
den een feestelijk 
diner in Museum 
Beelden aan Zee in 
Scheveningen met de 
Haagse burgemeester 
Pauline Krikke.
„We doen in Amster
dam een project 
waarbij vrouwen een 
EHBO-cursus krijgen, 
gericht op moeder en 
kind, en we steunen 
hen een netwerk op 
te bouwen. Hierdoor 
voelert ze zich ster
ker”, vertelde Patri
cia, docent'op een " 
ROC.
In het buitenland wil 
de nog jonge vrijwilli- 
gersclub een project 
in Zambia beginnen. 
Er wordt onder meer 
gedacht aan micro
kredieten voor vrou-

O
p de dreigende, 
diepe economi
sche crisis rea
geerde de ambas
sadeur diploma
tiek: „We moeten even extra 
hard werken en de schou

ders iets steviger eronder 
zetten. We zijn dankbaar 
voor alle steun die we van 
anderen krijgen.” Zo klopte 
het land onlangs opnieuw 
aan bij het IMF voor econo
mische ontwikkelingshulp.

Zacht maar intens werd 
het Argentijnse volkslied 
door vele genodigden mee
gezongen in de lommerrijke 
tuin. Daarna doken de am
bassadeurs en zakenlieden 
en priesters weer in de kra
men die waren neergezet 
door sponsoren als Marjo
lein Ronselaar, eigenaar 
van de Argentijnse grill-ke- 
ten Gauchos, en Aetivin- 
wijnhandelaar Bert de Boer.

„Iedereen wil van me we
ten hoe het verder moet met 
de top tussen Amerika en 
Noord-Korea”, zei de Zuid- 
Koreaanse ambassadeur 
Yun Young Lee. „Geen idee! 
Wij blijven juist zoveel mo
gelijk ons best doen om bei
den bij elkaar te brengen.” 
Toen wist hij nog niet dat 
Donald Trump de geplande 
topontmoeting zou afzeg
gen.

Burgemeester 
Pauline Krikke 
(tweede van 
r.) met de 
bestuursleden 
Patricia van 
den Broek (I.), 
Heleen ten 
Heggeler en 
Dorien ter 
Haar.
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wen.
De dames hebben 
heel wat voor het 
goede doel over want 
ze leggen jaarlijks 
minimaal 10.000 euro 
in. „Dat hoeft niet uit 
je spaarpot”, legde 
bestuurslid Heleen 
ten Heggeler, die 
werkt bij Paleis Het 
Loo, uit. „Dat kan via 
een bedrijf of via 
sponsoren. In Londen 
lopen Tiffany-leden 
jaarlijks de marathon 
en halen zo geld op.”

Gastheer 
Horacio 
Salvador met 
pater Tristan 
(I.) en pater 
Diego.
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ontwikkelingshulp 
uit Argentinië

Coen Masselink (I.) met Rob de Wijk.
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het in de internationale politiek: 
„Zoeken naar nieuwe partners."

Masselink merkte op: „Je noemt 
de EU maar één keer. Doet die er 
nog toe?” De Wijk reageerde: „Als je 
aan de machtspolitiek wil meedoen, 
dan moetje het binnen de EU wél 
met elkaar eens zijn. Als je de 
macht verliest, dan kun je ook je 
waarden niet uitdragen.”

Na zijn toespraak snelde De Wijk 
weer weg, voor een afspraak met 
enkele ministers uit de Baltische 
staten, die met hem wilden spreken

om de staatsbezoeken voor te be
reiden die koning Willem-Alexan- 
der in juni aflegt aan Estland, Let
land en Litouwen.

Begin juni is De Wijk uitgenodigd 
om te spreken in de Douma, het 
Russische parlement. „Zo gaat dat, 
als de Russen bijvoorbeeld over de 
MH17 willen spreken. Als ze een 
minister niet zomaar te pakken 
krijgen, dan gaat het via mij.”

De katholieke kerk is op 
deze receptie goed verte
genwoordigd. Dit keer niet 
de Argentijnse 'blauwe zus
ters’ uit Heiloo, maar hun 
landgenoten: de paters
Tristan Perez en Diego Pil- 
dain. „Wij maken deel uit 
van het pastoraal team van 
drie kerken in Alkmaar”, 
verhelderde Perez over de
ze geestelijke ontwikke
lingshulp vanuit Argentinië.

„Ik word overspoeld met verzoe 
ken van afzonderlijke ambassa
deurs om afspraken, maar ik heb 
eigenlijk nooit tijd”, zei de Leidse 
prof.dr. Rob de Wijk, toegelegd op 
internationale verhoudingen en 
veiligheid. „Maar hier zijn veertig 
ambassadeurs aanwezig”, zei hij in 
het Haagse Hotel des Indes. Boven
dien ligt zijn onafhankelijke denk
tank HCCS op steenworp afstand.

„We zitten in een fase dat de oude 
wereldorde weg is en dat nog niet 
duidelijk is wat de nieuwe wordt”, 
hield hij zijn geboeide gehoor voor. 
Zij kwamen op uitnodiging van 
hoteldirecteur Coen Masselink op 
deze lunch-met-voordracht af, zoals 
hij ze vaker voor het corps diploma- 
tique wil organiseren.

De Wijk vervolgde: „We zijn de 
basis voor de buitenlandse politiek 
kwijt: de Pax Britannica en de hege
monie van de VS. De Brexit en de 
opkomst van Donald Trump zijn 
twee kanten van dezelfde medaille: 
angst van de mensen om te verlie
zen wat ze hebben.” Ondertussen is

Ambassadeurs v.l.n.r.: Elyes Ghariani 
(Tunesië), Rosa Batoréu (Portugal), Yun 
Young Lee (Zuid Korea), Andrea Gustovic- 
Ercegovac (Kroatië) en Abdelouahab 
Bellouki (Marokko).

ger diende. „De communis
ten waren verstandig ge
noeg om hen onder de mili
tairen toe te laten”, zei zijn 
hoogzwangere echtgenote 
Jadwiga, die twee dagen na 
de Argentijnse receptie was

De Poolse ambassadeur 
Marcin Czepelak keek te
rug op de recente receptie 
vanwege de nationale dag, 
waar een priester aanwezig 
was die onder de commu
nisten nog in het Poolse le-
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