
 

August 19 

Minister Koenders ontmoette vanmiddag Tunesische en Delftse jongeren in 
jeugdcentrum The Culture in Delft. Hij sprak met hen over gevoelens van 
onveiligheid en uitsluiting. Sommige internationale (politieke) gebeurtenissen 
kunnen die gevoelens versterken.  

De jongeren nemen deel aan een project dat wordt uitgevoerd in zowel Tunesië 
als Delft door de Nederlandse organisatie Human Security Collective. In dit 
project fungeren jongerenwerkers als mentors voor tieners in hun wijk. De 
Tunesische jongerenwerkers zijn naar Delft gereisd om ervaringen uit te 
wisselen. 

‘De gesprekken met deze jongeren geven me inzicht in hoe zaken zoals 
veiligheid, vrijheid en discriminatie invloed hebben op hun dagelijks leven’, zegt 
Koenders over de ontmoeting vrijdagmiddag. ‘Deze jongerenwerkers doen 
belangrijk werk in Tunesië en Delft: ze dragen bij aan het gevoel van veiligheid 
op lokaal niveau’, aldus Koenders. 

Het Human Security Collective heeft jarenlange ervaring met het bevorderen 

van jeugdleiderschap in conflictgebieden als Libië en de Palestijnse gebieden. 

Deze methode wordt nu voor het eerst gelijktijdig toegepast in Tunesische 

gemeenschappen en twee Delftse wijken. De uitwisseling tussen Delftse en 

Tunesische deelnemers van dit project is uniek. 
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August 19 

Dutch Foreign Minister Koenders met with Tunisian and Delft youth this 
afternoon at youth centre The Culture in Delft. He talked with them about 
feelings of insecurity and exclusion. Certain international (political) events can 
strengthen such feelings.  

The youth take part in a project that is implemented in Tunisia and Delft by the 
Dutch organization, Human Security Collective. In the project, youth workers are 
active as mentors for teenagers in their community and neighborhood. The 
Tunisian youth workers travelled to Delft to exchange practices and experiences.  

‘The conversations with these young people help me understand how security, 
freedom and discrimination influence their daily lives”, Koenders said about the 
meeting Friday afternoon. ‘These youth workers are doing important work in 
Tunisia and Delft: they contribute to  a feeling of security at local level’, he 
added.  

Human Security Collective is experienced in developing youth leadership in 

conflict areas like Libya and Palestine. The method currently is being applied 

simultaneously in Tunisian communities and neighborhoods in Delft. The 

exchange between Delft and Tunisian participants is unique.  
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