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12 Nederlandse Shelter Cit ies bieden 
internat ionale mensenrechtenverdedigers  zoals 

journal isten,  gemeenschapsleiders,  advocaten,  kunstenaars 
en wetenschappers die mensenrechtenschendingen in hun 
thuis land bestr i jden,  t i jde l i jke  opvang,  training en ve i l igheid .



Aankomend najaar wordt Shelter City  Ni jmegen 5 jaar en ontvangen we 
de t iende mensenrechtenverdediger.  Hi j /z i j  wordt voor dr ie maanden 
opgevangen in onze mooie stad.

De gasten van Shelter City  Ni jmegen weigeren z ich de mond te laten 
snoeren en komen op voor de rechten van anderen,  óók als  dat hun eigen 
leven in gevaar brengt.  Zo ook de laatste Shelter City  gast :  Mary,  een LBTI-
act iv iste uit  Z imbabwe. Haar organisat ie Rise Above,  Women’s Organisat ion 
(RAWO) r icht z ich op seksuele en reproduct ieve rechten,  geeft  HIV en 
abortus voorl icht ing,  en str i jdt  voor empowerment  van de Zimbabwaanse 
LBTI-gemeenschap.

“ I t  i s  only  us that  can f ight  for  our r ights  and freedoms – help us do that”  – 
Mary

U kunt z ich als  V ierdaagse wandelaar aanslui ten bi j  team Shel ter  Ci ty  Ni jmegen 
of  u kunt een donat ie  doen op NL88 ABNA 0518 4551 49 t .n .v .  St icht ing Wi j land 

2040 o.v .v .  V ierdaagse Act ie  Shel ter  Ci ty . 

Shelter City  is  een init iat ief  van Just ice and Peace Nederland en wordt mogel i jk  gemaakt door 
het Minister ie van Buitenlandse Zaken,  de betrokken gemeenten en lokale organisat ies.
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“Help RAWO remain re levant and necessary as we campaign for  the protect ion of 
LBTIQ+ persons in Zimbabwe”  –  Mary


