Jaarverslag (beknopt)
1 januari - 31 december 2020
Inleiding
Het jaar 2020 stond in het teken van de COVID-19 pandemie, die een omslag in denken en
handelen vergde om de continuïteit van de activiteiten van de Stichting te waarborgen.
Gelukkig zijn veel activiteiten online doorgegaan, zoals hieronder geschetst.
Inspirerende films maken
Vanwege de pandemie is het filmproject "Next Door" in de ijskast gezet. In de tussentijd is de
Stichting gevraagd om voor het Bahá'í Wereldcentrum een inspirerende documentaire film te
produceren die in vele landen over de hele wereld vertoond zal worden.
Gebruik van 'Mercy's Blessing' om sociale verandering te inspireren
De film 'Mercy's Blessing' wordt nog steeds gebruikt in campagnes van verschillende
organisaties. In Luxemburg is de Unity Foundation de film blijven gebruiken op middelbare
scholen om leerlingen te betrekken bij zinvolle gesprekken over hun opleiding en hen aan te
moedigen actieve agenten van sociale verandering te worden. Ze hebben meer dan 30
mensen opgeleid om de gesprekken te vergemakkelijken en zo het effect ervan te vergroten.
Tijdens de pandemie begonnen ze de film online met studenten te gebruiken.
In Malawi blijft de Bambino Foundation de film gebruiken als onderdeel van een
systematische campagne om het bewustzijn over gendergelijkwaardigheid en het belang
van onderwijs te vergroten. Ze hebben vertoningen gehad met middelbare scholieren,
buurtmedewerkers, animatoren en gemeenschapsgroepen, vooral vrouwen.
In Maleisië blijft de Engender Foundation de film gebruiken om te inspireren tot verandering
en het bewustzijn over gendergelijkheid te vergroten.
Anderen aanmoedigen en begeleiden
De directeur blijft online individuen en organisaties begeleiden die de film gebruiken of willen
gebruiken in hun klaslokalen, jeugdgroepen of gemeenschappen in verschillende landen.
(Zie berichten op sociale media).
Bezoeken aan projecten en evenementen
Vanwege de pandemie zijn er geen bezoeken gebracht aan de verschillende projecten. De
directeur bezocht echter verschillende platformen om te spreken over de kracht van film.
Dergelijke platforms waren onder meer online evenementen waar de directeur een keynote
speaker was, zoals in Brazilië (Exponential Schools) met 30.000 deelnemers, en in
Luxemburg (GINS) met enkele honderden studenten. Ook haar TEDx talk werd geüpload
naar de officiële website.

Beurzen
De Stichting (in samenwerking met Mayflower Creations) blijft een aantal van de acteurs van
Mercy's Blessing ondersteunen bij hun tertiaire opleiding in Malawi.
Bestuur
Het bestuur van drie personen is ook in 2020 in functie gebleven. Het bestaat uit de heer
Bert Kersten (voorzitter), mevrouw Dini Hilbron (penningmeester), en mevrouw Yolande van
den Hoogen (secretaris). Het bestuur is in 2020 diverse malen bijeengekomen.
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