
Symposium over GERECHTIGHEID, VERGEVING en VERZOENING
en boekpresentatie VOOR WIE NIET IN WONDEREN GELOOFT van Mama Lambert 
 
Platform Vrouwen & Duurzame Vrede, Stichting Mukomeze, Wolf Legal Publishers, en Mama Lambert nodigen u van harte uit voor 
lezingen over Gerechtigheid, vergeving en verzoening en de presentatie van het boek Voor wie niet in wonderen gelooft - in het licht 
van de wereldwijde “16 dagen activisme tegen ‘geweld tegen vrouwen’”, die jaarlijks wordt gehouden van 25 november tot 10 december - 
op maandag 7 december 2015 vanaf 12:30 uur. 
  
Tijdens deze middag - met presentaties, beelden, muziek, gelegenheid tot het stellen van vragen en ontmoetingen - wordt het nieuwe boek  
Voor wie niet in wonderen gelooft van Mama Lambert gepresenteerd. 
   
We zouden het heel fijn vinden u op deze middag te mogen verwelkomen.

PROGRAMMA 
12:30 Ontvangst met koffie en thee 
13:00 Woorden van welkom door Rianne Letschert, Ted Strop - von Meijenfeldt en Anne-Marie de Brouwer 
13:15 Mama Lambert: Gerechtigheid, vergeving en verzoening & geweld tegen vrouwen vanuit haar eigen perspectief 
14:15 Pauze 
14:40 Lieve Troch: Gerechtigheid, vergeving en verzoening & geweld tegen vrouwen vanuit een feministisch theologisch perspectief 
15:10 Gelegenheid tot het stellen van vragen aan Mama Lambert en Lieve Troch
15:45 Hans Dekkers: Het schrijven van het boek Voor wie niet in wonderen gelooft
15:50 Anke Vervoord: Geweld tegen vrouwen in conflict, mede in het licht van Mama Lambert’s boek
16:00 Uitreiking van het eerste exemplaar van Voor wie niet in wonderen gelooft door Willem-Jan van der Wolf 
16:10 Afsluitende woorden door Herbert Ndahiro 
16:25 Afsluiting van de middag door Rianne Letschert
16:30 Feestelijk samenzijn met borrel/hapje en gelegenheid voor signeren van het boek 
18:00 Einde

Dit programma is mogelijk dankzij de steun van INTERVICT, Tilburg University, en Stichting Religieuzen tegen Vrouwenhandel.
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VOOR WIE NIET IN WONDEREN GELOOFT 

Mama Lambert

Oog in oog met de dood, ontkomt Beata op het allerlaatste moment aan zijn 
fatale greep. 
Deze huiveringwekkende ontsnapping alleen al rechtvaardigt de titel van het 
boek ‘Voor wie niet in wonderen gelooft’, een biografie over het leven van Beata 
Mukarubuga.
Een bijna ongelooflijk verhaal over de gruwelen van de genocide die in 1994 in 
Rwanda uitbreekt en waar ook Beata, een Tutsi-vrouw, slachtoffer van wordt. 
Drie maanden is ze op de vlucht met haar eenjarige zoon Lambert op de rug.
Ze overleeft de verschrikkelijke slachtingen, maar verliest alles wat haar lief is. 
Voor haar ligt nu de schier onmogelijke opgave om in haar eentje aan een nieuwe 
toekomst te bouwen. 
Beata toont echter op bewonderenswaardige wijze haar veerkracht, laat de naam 
Beata achter in het verleden en gaat voortaan als Mama Lambert door het leven.
Als lezer volgen we haar moeizame weg naar boven, waarbij vergeving en 
verzoening, en een sterk geloof de helende krachten zijn die de basis vormen 
voor haar hernieuwd bestaan en waardoor het boek terecht de titel meekreeg 
‘Voor wie niet in wonderen gelooft’.

Mama Lambert (1952) is sinds 2002 hoofd counseling van Solace Ministries in 
Rwanda waar ze genocide-overlevenden ondersteunt bij de verwerking van de 
genocide. Ze bracht de moed op om weer te gaan studeren en rondde in 2015 haar 
universitaire studie theologie aan het ‘Rwanda Institute of Evangelical Theology’ 
met succes af. De Nederlander Hans Dekkers (1946) tekende haar verhaal op.

“Vergeven is niet vergeten” a De veerkracht van een Rwandese vrouw die de genocide overleefde

Voor wie niet in wonderen gelooft

Oog in oog met de dood, ontkomt Beata op het allerlaatste moment 
aan zijn fatale greep. Deze huiveringwekkende ontsnapping alleen 
al rechtvaardigt de titel van het boek ‘Voor wie niet in wonderen 
gelooft’, een biografie over het leven van Beata Mukarubuga. Een bijna 
ongelooflijk verhaal over de gruwelen van de genocide die in 1994 in 
Rwanda uitbreekt en waar ook Beata, een Tutsi-vrouw, slachtoffer van 
wordt. Drie maanden is ze op de vlucht met haar eenjarige zoon Lambert 
op de rug. Ze overleeft de verschrikkelijke slachtingen, maar verliest alles 
wat haar lief is. Voor haar ligt nu de schier onmogelijke opgave om in 
haar eentje aan een nieuwe toekomst te bouwen. Beata toont echter op 
bewonderenswaardige wijze haar veerkracht, laat de naam Beata achter 
in het verleden en gaat voortaan als Mama Lambert door het leven. Als 
lezer volgen we haar moeizame weg naar boven, waarbij vergeving en 
verzoening, en een sterk geloof de helende krachten zijn die de basis 
vormen voor haar hernieuwd bestaan.

Deelname aan deze middag is kosteloos. We zouden het op prijs stellen 
als je uiterlijk 29 november je komst wilt bevestigen (er is beperkte 
zaalcapaciteit, dus meld je snel aan!). 
Dat kan eenvoudig via het sturen van een e-mail naar: info@mukomeze.nl 
   
Adres van de bijeenkomst: Tilburg University
De Black Box (in het Esplanade gebouw), Warandelaan 2, 5000 LE Tilburg
(Het gemakkelijkst parkeer je op het terrein van Tilburg University. Parkeren is 
gratis. Tilburg University is ook goed te bereiken met de trein. Station ‘Tilburg 
Universiteit’ is op 5 minuten loopafstand van de universiteit. De zaal ‘Black Box’ 
bevindt zich in het Esplanade gebouw. Op de campus vindt u bewegwijzering.)  
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Mama Lambert
Haar oorspronkelijke naam is Beata Mukarubuga 
(1952), een Rwandese Tutsi-vrouw, die voor de 
genocide werkte als leerkracht in het basisonderwijs. 
Ze is overlevende van de genocide van 1994, 
waarbij ze haar man en vijf van haar acht kinderen 
verloor. Na de genocide noemde zij zich Mama 
Lambert, de moeder van Lambert. Mama Lambert 
woont in Kigali en is vanaf 2002 in vaste dienst 
van Solace Ministries, een organisatie opgericht 
in 1995 t.b.v. weduwen, wezen en mensen met 
HIV of aids, overlevenden van de genocide. Mama 
Lambert werkt er als hoofd afdeling counseling. In 
2015 ronde ze haar universitaire studie theologie 
aan het ‘Rwanda Institute of Evangelical Theology’ 
(RIET) met succes af. 

Hans Dekkers
Hans Dekkers (1946) is vele jaren werkzaam 
geweest in het basisonderwijs als leerkracht en 
als directeur. Hans studeerde Nederlands aan de 
leergangen in Tilburg. Hans bezocht in 2007 en 
2014 Rwanda en maakte kennis met het leven 
in het huidige Rwanda en de gevolgen van de 
genocide. In 2013 verbleef Mama Lambert enkele 
weken in Nederland en vertelde haar levensverhaal 
aan Hans. Tussen 2013-2015 tekende Hans het 
levensverhaal van Mama Lambert op.

Lieve Troch
Lieve Troch is hoogleraar Feministische studies 
in Theologie en Religiewetenschappen aan 
de UMESP te Sao Paulo Brazilië en was tevens 
tot 2014 verbonden aan de Radboud Universiteit 
Nijmegen als docente Religie, Theologie en 
Cultuur. Zij is regelmatig betrokken bij activiteiten 
van vrouwen die slachtoffer zijn van extreem 
geweld in Sri Lanka en andere landen in Azië. 
Troch werkte in interreligieuze contexten onder 
meer rond vragen van etnisch en religieus geweld, 
conflicten en heropbouw in een postkoloniale 
situatie.    

Herbert Ndahiro
Herbert Ndahiro is de Eerste Secretaris bij 
de Ambassade van Rwanda in Nederland. 
Hij is in het bezit van een master-diploma in 
ontwikkelingsstudies van de Mt. Kenia Universiteit. 
Ndahiro heeft voornamelijk voor de overheid 
gewerkt in verschillende betrekkingen, zoals als 
beleidsadviseur bij het Ministerie van Buitenlandse 
Zaken en als onderzoeker bij de ‘Rwanda 
Governance Board’.

Anke Vervoord
Anke Vervoord is actief op de terreinen van 
mensenrechten en internationale ontwikkeling. Dat 
deed ze o.a. voor VluchtelingenWerk Nederland 
en UNICEF. In 2012 sprak ze als Nederlands 
Vrouwenvertegenwoordiger de Algemene 
Vergadering van de VN toe over de rol en positie 
van rurale vrouwen in het uitbannen van honger 
en armoede wereldwijd. Vervoord is directeur 
van Vrouwen van Nu, met 47.000 leden en 550 
afdelingen de grootste vereniging van vrouwen in 
Nederland.

Rianne Letschert
Rianne Letschert is professor victimologie en 
internationaal recht en directeur bij het International 
Victimology Institute Tilburg (INTERVICT), Tilburg 
University. Bij INTERVICT houdt zij zich bezig 
met slachtofferrechten en human security issues. 
Letschert is lid van de Raad van Toezicht van 
Slachtofferhulp Nederland en expert consultant 
t.a.v. slachtoffers voor het Special Tribunal for 
Lebanon. In 2013 is zij toegetreden tot de Jonge 
Akademie.

Willem-Jan van der Wolf
Willem-Jan van der Wolf is mensenrechtenjurist en 
eigenaar/directeur van Wolf Legal Publishers. De 
uitgeverij richt zich met name op mensenrechten 
en internationaal (straf)recht. Wij publiceren niet 
alleen over de juridische kant van conflicten maar 
vinden het evenzo belangrijk de mens achter 
gebeurtenissen te laten zien. Mama Lambert’s 
levensverhaal is daar een goed voorbeeld van.

Ted Strop - von Meijenfeldt
Ted Strop - von Meijenfeldt is werkzaam geweest 
op de gebieden van ontwikkelingssamenwerking, 
mensenrechten (met name de rechten van 
vrouwen en kinderen) en democratisering. Veel 
van deze activiteiten vonden plaats binnen een 
oecumenische of interkerkelijke setting. Ze is 
momenteel werkzaam als consultant, waarbij ze 
veel werk verricht op het terrein van Alternatieven 
voor Geweld, bijdraagt aan het opbouwen van 
een Cultuur van Vrede en Geweldloosheid. Ze is 
voorzitter van het Platform Vrouwen & Duurzame 
Vrede. 

Anne-Marie de Brouwer
Anne-Marie de Brouwer is universitair hoofddocent 
internationaal strafrecht bij het Department of 
Criminal Law, Tilburg University. Tevens is zij 
als research fellow verbonden aan INTERVICT. De 
Brouwer is daarnaast voorzitter van stichting 
Mukomeze, een organisatie die Rwandese 
genocide overlevenden van seksueel geweld steunt, 
en werkt daarbij samen met Solace Ministries in 
Rwanda. De Brouwer is tevens lid van het Platform 
Vrouwen & Duurzame Vrede.

SPREKERS


