
Gastlessen Rode Kruis 

 

Wist u dat het Rode Kruis ook gastlessen verzorgt? We vertellen u graag meer over de 

mogelijkheid voor een gastles Humanitair Oorlogsrecht (HOR) op uw club. 

 

In Nederland is er al lang geen oorlog meer. Toch is dit onderwerp erg actueel en heeft 

iedereen er (in)direct mee te maken. Via kranten, internet, televisie en films wordt u 

dagelijks geconfronteerd met de verschrikkingen in gewapende conflicten. Vluchtelingen 

uit oorlogsgebieden komen naar Nederland en bevinden zich wellicht ook in uw naaste 

omgeving. Nederland is daarnaast zelf betrokken in gewapende conflicten. Zo bevinden 

zich militairen en Nederlandse burgers, zoals politietrainers, hulpverleners en journalisten 

in conflictgebieden. In Den Haag worden oorlogsmisdadigers vervolgd bij onder andere 

het Internationaal Strafhof.  

 

Zelfs oorlog kent grenzen. Dit is het uitgangspunt van het humanitair oorlogsrecht 

(HOR). Het Rode Kruis is een drijvende kracht achter de bewaking, ontwikkeling en 

verspreiding van het humanitair oorlogsrecht. Namens het Nederlandse Rode Kruis 

informeer ik u graag over de mogelijkheid om op uw serviceclub kosteloos een uur 

Humanitair Oorlogsrecht (HOR) door het Rode Kruis te laten verzorgen. 

 

Het HOR bestaat uit regels die het doel hebben menselijk lijden tijdens conflicten te 

beperken en te voorkomen. Burgers mogen bijvoorbeeld niet worden aangevallen en 

bepaalde wapens zijn verboden. Voor miljoenen mensen zijn deze regels letterlijk van 

levensbelang. Het Rode Kruis heeft de taak om zoveel mogelijk mensen te vertellen over 

het HOR en haar werk op dit gebied. 

 

Tijdens een gastles staat centraal dat, ondanks de chaos en verschrikkingen, er tijdens 

een gewapend conflict tóch regels gelden. De gastles is altijd interactief en gericht op de 

actualiteit. De voorlichting is gratis, maar we vragen wel een vergoeding voor de 

gemaakte reiskosten. 

 

Heeft u belangstelling in een gastles Humanitair Oorlogsrecht? We bespreken graag de 

mogelijkheden. 

U kunt contact opnemen met Jeannette Faber-Eilers, projectleider Educatie van District 

Friesland. Als u interesse heeft in een gastles verzoeken wij u vriendelijk om in de e-mail 

aan te geven hoe groot de groep is en hoeveel tijd er beschikbaar is voor de voorlichting. 

Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op. Hartelijk dank. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Jeannette Faber-Eilers 

Projectleider Educatie District Fryslân 

Werkzaam op maandag- en vrijdagochtend + dinsdag en donderdag de hele dag. 

 

 
 

 
 

 

jfaber@redcross.nl 

+31 6 46092295 

 

Het Nederlandse Rode 

Kruis 

Bezoek- en postadres 

Celsiusweg 39 

8912 AM  LEEUWARDEN  

www.rodekruis.nl 
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