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21 april 2019 

Dit document beschrijft de plannen en strategieën van de Inspire Courage for Change 
Stichting voor de komende twee jaar (april 2019 - december 2020). Het werk van de  
Stichting kan uiteen worden gezet aan de hand van de volgende thema’s. 

Maken van inspirerende films  
De komende twee jaar zal worden gewijd aan de ontwikkeling en productie van een 
inspirerende film genaamd "Next Door". Deze film zal maatschappelijk relevante gesprekken 
stimuleren over urgente kwesties met betrekking tot de polarisatie en radicalisering van 
jongeren (zowel in het westen als in het oosten) als gevolg van de toestroom van moslim 
vluchtelingen in westerse landen. De film zal worden gebruikt als een hulpmiddel in scholen 
en gemeenschappen om de vooroordelen aan beide kanten bespreekbaar te maken, met 
als uiteindelijk doel het bevorderen van respect, begrip, dialoog en vriendschap tussen 
mensen die eerder onoverbrugbare verschillen kenden. 

Stimuleren van maatschappelijk relevante gesprekken  
In meer dan 100 landen over de hele wereld wordt de door ons geproduceerde film “Mercy's 
Blessing” gebruikt als een hulpmiddel om bewustwording en sociale actie te bevorderen. We 
hebben een “resource kit” ontwikkeld die samen met deze film kan worden gebruikt om 
discussie te stimuleren. De film en “resource kit” moeten in vele talen worden vertaald om zo 
veel mogelijk mensen te kunnen bereiken. Deze talen zijn: Arabisch, Bengaals, Chinees, 
Nederlands, Frans, Hindi, Italiaans, Noors, Perzisch, Portugees, Russisch, Spaans, 
Russisch, Rohingya en Tamil. 

Begeleiden en aanmoedigen van mensen 
We zullen individuen, organisaties en instellingen overal ter wereld voortdurend 
aanmoedigen en begeleiden bij het ontwikkelen van actieplannen waarbij de film wordt 
gebruikt als een middel om het bewustzijn te vergroten en veranderingen in hun omgeving te 
stimuleren (scholen, universiteiten, jeugdgroepen, gemeenschappen en buurten). We zullen 
doorgaan met het trainen van facilitators in het gebruik van onze “resource kit” om 
discussies en positieve actie te stimuleren en te begeleiden. We zullen met hen reflecteren 
over hun ervaringen, zodat hun inzichten kunnen worden gedeeld met anderen die in 
vergelijkbare omstandigheden verkeren. We zullen optreden als mentoren voor de “Creators 
of the Future-competitie” in Brazilië die jongeren aanmoedigen films te maken die de 
toekomst van het onderwijs en beroepen beschrijven. We blijven contact houden met 
personen die de film “Mercy's Blessing” gebruiken via het video-platform Videocamp en 
blijven hun aanmoedigen in hun activiteiten. Regelmatige berichten op sociale media zijn 
erop gericht om individuen en instanties te inspireren om de film te gaan gebruiken en 
ruimtes te creëren voor zinvolle gesprekken. 
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Projecten bezoeken 
We zullen als deelnemers aanwezig zijn op lokale, nationale en internationale 
bijeenkomsten en spreken over de kracht van film en over het gebruik van film, en tevens 
om jongeren te mobiliseren voor sociale impact. We zullen doorgaan met het bezoeken van 
wereldwijde campagnes en evenementen waar onze film wordt gebruikt voor sociale actie.  
We zullen doorgaan met het bezoeken van en spreken in scholen, universiteiten, 
buurthuizen, jeugdgroepen, kantoren en bioscopen over hoe films kunnen worden gebruikt 
om tot verandering te inspireren. 

Samenwerking met gelijkgestemde organisaties 
We willen onze samenwerking actief continueren en versterken met de organisaties die een 
uitgebreid netwerk hebben van scholen en jeugdgroepen en die onze films al hebben 
gebruikt om mensen bewust te maken van sociale rechtvaardigheid en gelijkwaardigheid. 
Deze organisaties zijn:Bambino Foundation (Malawi), Unity Foundation (Luxembourg), 
Engender Consultancy (Maleisië), ClassApp (Brazilië), Mona Institute (België). 

● In samenwerking met Bambino Foundation (Malawi), ontwikkelen wij een landelijke 
campagne 'The Case of the Missing Girl' waarin de bekroonde film “Mercy's 
Blessing” zal worden gebruikt als een hulpmiddel in scholen en gemeenschappen 
om meisjes op school te houden en kindhuwelijken te verminderen. Volgens UNICEF 
in Malawi maakt minder dan 25% van de meisjes de lagere school af, minder dan 5% 
van de meisjes beëindigt de middelbare school en 50% van de meisjes trouwen voor 
hun 18de verjaardag. 

● De Unity Foundation (Luxemburg) heeft samen met de Luxemburgse regering een 
campagne opgezet om Mercy's Blessing te gebruiken op middelbare scholen in 
Luxemburg. De film wordt gebruikt om scholieren bewust te maken van het doel van 
onderwijs en sociale en economische ontwikkeling. De campagne loopt al drie jaar 
en wordt nu uitgebreid naar buurtcentra en andere plekken.  

● We werken samen met Engender Consultancy (Maleisië) waarin Mercy's Blessing 
wordt gebruikt als een middel om het bewustzijn te vergroten over gelijkwaardigheid 
van man en vrouw en over kindhuwelijken, vooral onder de Rohingya-gemeenschap 
in Maleisië. Sommige gemeenschapsleiders in Rohingya zijn al getraind en hebben 
ervaring gehad met het faciliteren van de discussies die plaatsvonden na het 
bekijken van Mercy's Blessing. Het plan is om nu de film te gebruiken in alle 
Rohingya-scholen in Maleisië. 

● We werken samen met ClassApp (Brazilië). Een van de grootste uitdagingen in 
Brazilië is dat scholieren stoppen met hun middelbare school. In São Paulo werkte 
de regering samen met ClassApp om een campagne te maken om dit tegen te gaan. 
Ze toonden de film Mercy’s Blessing aan duizenden studenten op verschillende 
middelbare scholen. De film hielp om het bewustzijn te vergroten en discussies te 
hebben over de keuzes die zij in hun leven maken, het doel van hun opleiding en om 
hun capaciteiten te gebruiken om de mensheid van dienst te zijn. De campagne 
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zorgde ervoor dat veel studenten terugkeerden om hun opleiding te voltooien. 
Bovendien besloten scholieren die eerder overwogen om school te verlaten om toch 
te blijven. Vanwege het succes van de campagne heeft de regering alle scholen in 
het grootstedelijk gebied van São Paulo aanbevolen om Mercy's Blessing te 
gebruiken als een middel om uitval op middelbare scholen te verminderen. 

● We bevinden ons in de beginfase van een samenwerking met Mona Institute 
(België). Ze zijn van plan om onze film Mercy's Blessing te gebruiken in middelbare 
scholen en jeugdgroepen in België om de discussie over sociale rechtvaardigheid te 
stimuleren en jongeren aan te moedigen om positieve verandering te brengen in hun 
eigen omgeving. 

Verstrekken van studiebeurzen 
We verstrekken studiebeurzen aan twee van de acteurs in de film Mercy's Blessing. 
Dientengevolge hebben zij hun middelbare school afgerond en studeren nu beiden op een 
universiteit in Malawi. We zijn van plan hun studiebeurzen te blijven verstrekken, zodat ze 
hun tertiaire opleiding kunnen voltooien. 

Fondsenwerving 
De Stichting is van plan via fondsenwervende activiteiten financiering aan te trekken van  
donororganisaties, bedrijven en individuen die de impact van de Stichting erkennen. 
Gecoördineerde inspanningen zullen worden gemaakt om systematisch onze capaciteit te 
verhogen om subsidievoorstellen te ontwikkelen en fondsen te werven. 
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