
Partners in ontwikkelingssamenwerking die projecten 
steunen met hulp van de NFS: 
Hergebruik voor Ontwikkelingswerk (HVO), De 
Tweede Ronde, Stichting voor 
Ontwikkelingssamenwerking (KOOK), Nationale 
Commissie voor Internationale Samenwerking en 
Duurzame Ontwikkeling (NCDO), Stichting Overal, 
NOVIB-Oxfam Netherlands, KICI Kledinginzameling, 
Stichting Haëlla, Humanistisch Instituut voor 
Ontwikkelingssamenwerking (HIVOS), e.a....

Vele handen maken licht werk. Wilt u actief 
meewerken of alleen maar op de hoogte blijven? 
neem dan contact met ons op.

Seminar voor boerenleiders gesteund door de NFS.

NFS
tel.: +31(0)72 56 10 169

email: nfs@enefes.demon.nl
website: http://www.nefiso.nl
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De NFS is een stichting en is opgericht op 6 juli 1998 
voor de verwerving van humanitaire, politieke, 
materiële en morele steun voor de volksorganisaties 
in de Filippijnen en de non-gouvernementele 
organisaties en instituten die hen ten dienste staan, 
om zo wederzijdse solidariteit te ontwikkelen 
tussen het Nederlandse en het Filippijnse volk.

De NFS probeert haar doelen te bereiken door:

1. directe steun te verlenen aan de campagne 
van het Filippijnse volk en campagnes in 
Nederland te initiëren. 

2. informatie en scholingswerk voor 
Nederlanders en Filippino’s over elkanders 
situatie door middel van publicaties, 
nieuwsbrieven en door het organiseren van 
seminars en conferenties. 

3. de bevordering van 
samenwerkingsverbanden tussen sectorale 
organisaties van arbeiders, boeren, jeugd, 
studenten, vrouwen, inheemse volkeren, 
gezondheidswerkers, advocaten, 
wetenschappers, etc. 

4. lobbywerk om de Nederlandse politiek ten 
aanzien van de Filippijnen te beïnvloeden. 

5. aanmoediging van uitwisselingsbezoeken. 

De NFS speelt in op serieuze en urgente problemen 
in de Filippijnen met een negatieve invloed op het 
welzijn van de mensen. Deze problemen komen ter 
kennis van de NFS via haar partners in de 
Filippijnen die op hun beurt weer in contact staan 
met de vele volksorganisaties in de verschillende 
regio’s. Onze relaties met onze partners zijn 
gebaseerd op basis van gelijkheid en wederzijds 
respect.

Rijst voor hulpoperaties in Mindanao gesteund door 
de NFS.

Zaadproductie voor een herbebossingsproject 
gesteund door de NFS.
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NFS Campagnes

Milieu
De Mijnbouwwet van 1995 dreigt onomkeerbare 
schade toe te brengen aan de ecologisch fragiele 
wouden in de Filippijnen, de ontworteling van 
duizenden inheemse mensen van hun voorouderlijke 
gronden en de uitverkoop van het erfgoed door het 
land voor 100% in eigendom te geven aan 
buitenlandse ondernemingen.

Door de NFS is een campagne gestart om deze 
problemen onder de aandacht te brengen en steun te 
genereren voor de getroffen bevolking bij Filippino’s 
in ons land en bij het Nederlands publiek in het 
algemeen.

Inheemse Volkeren
De NFS steunt ook de campagne voor de rechten 
van de inheemse volkeren. De Ibaloi, de Kankana-ey 
en de Kalanguya volkeren zijn tegen de aanleg van 
San Roque Dam omdat daardoor hun 
gemeenschappen uiteen gejaagd en hun 
bestaansmogelijkheden vernietigd zullen worden en 
duizenden hectaren bouwland onder water 
verdwijnen.

De NFS werkt mee aan campagnes als deze in 
samenwerking met lokale organisaties.

Mensenrechten
De NFS werkt ook aan de bevordering van 
mensenrechten. Zij heeft een informatie en 
solidariteitscampagne gelanceerd om mensen en 
gemeenschappen te helpen die getroffen zijn door het 
lopende gewapende conflict.

De NFS helpt mensen die gedwongen zijn te vluchten 
uit hun woonplaatsen vanwege militaire operaties. En 
zij steunt ook hulp en rehabilitatie inspanningen voor 
slachtoffers van schendingen van mensenrechten.

Dagbouw in de Cordillera (Noord Luzon). Cordilleradag: Herdenking van de dood van Macliing 
Dulag, een stamhoofd, omgekomen in de strijd tegen 
het Chico River Dam project.

Binnenlandse vluchtelingen die hun woonplaats in Oost 
Mindoro moesten verlaten wegens militaire operaties. De 
mensenrechten worden vaak geschonden in dit gebied.


