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Aan:  alle rela"es van de Arkgemeenschap Haarlem 
BetreC:  berichtgeving vanuit De Ark Interna"onaal over de bevindingen van het onaHankelijk 

onderzoek over Jean Vanier 
Datum:  22 februari 2020 

Beste vrienden en rela"es van de Arkgemeenschap Haarlem, 
  
Zoals je wellicht weet nam L’Arche Interna-onal in juni 2019 het ini"a"ef tot een onderzoek 
waarbij L’Arche de geschiedenis rondom het seksueel misbruik van vrouwen door pater Thomas 
Philippe meer wilde doorgronden, om hier lering uit te trekken. Daarbij wilde men ook nagaan wat de 
rol van Jean Vanier in die "jd was. Jean Vanier, die in mei 2019 overleed, was één van de s"chters van 
De Ark. Th. Philippe was een geestelijk leidsman van hem. 
  
Onderzoeksresultaat 
L’Arche Interna-onal liet dit onderzoek uitvoeren door een onaHankelijk bureau uit 
Engeland. L’Arche zegde toe om de resultaten van dit onderzoek in alle transparan"e kenbaar te 
maken. Dat is vandaag gebeurd. 
  
In de bijlage bij dit schrijven vind je een brief van de interna"onaal verantwoordelijken van L’Arche, 
die je informeert over de resultaten van het onderzoek. Op onze eigen websites vind je deze 
informa"e en een verwijzing naar de website van Ark Interna"onaal waar je nog aanvullende 
informa"e kunt krijgen. 
  
We hebben vandaag kennisgenomen van de uitkomsten van het onderzoek. Deze uitkomsten hebben 
ons geschokt. 
Net als L’Arche Interna-onal nemen wij uitdrukkelijk afstand van het gedrag dat hier beschreven 
wordt. 
Hierbij willen wij ons medeleven en diep respect betuigen aan de slachtoffers. 
  
Doorwerking 
Hoewel Jean Vanier een belangrijke rol heeC gespeeld bij de oprich"ng van De Ark, is De Ark vandaag 
de dag veel meer dan de persoonlijkheid van zijn s"chter. 
  
Wereldwijd blijven meer dan  150 gemeenschappen in 40 landen een thuis bieden aan mensen met 
een verstandelijke beperking. De Ark ondersteunt hen bij het versterken van hun zel[eeld, het 
verwerven van een zekere mate van autonomie, bij het deelnemen aan de samenleving en het 
ontdekken van hun eigen, specifieke rol daarin. 
  
De onthullingen van vandaag veranderen daar niets aan en dragen verder bij aan onze sterke 
mo"va"e om zorg te dragen voor veiligheid, betrouwbaarheid, gelijkwaardigheid en wederkerigheid. 
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De Arkgemeenschappen in Nederland zijn bijzonder alert op signalen van grensoverschrijdend gedrag 
van medewerkers of betrokkenen. Wij hebben hiervoor onze procedures en gedragsregels en passen 
die zo nodig toe. 
  
In gesprek 
Uiteraard zijn wij bereid een en ander nader toe te lichten, telefonisch, persoonlijk of via e-mail. Ik 
nodig je daar uitdrukkelijk voor uit. 
Verdere info is ook te vinden op www.larche.org. 
  
Namens  
  
De Ark Haarlem De Ark Gouda 
  
Marc Wopereis Fred van Se`en (gemeenschapsverantwoordelijke) 
Paul Peters Laurens Strijbos (voorzi`er) 
  

e: marcwopereis@arkhaarlem.nl 
m: 06 - 2919 0109 
w: www.arkhaarlem.nl 

http://www.larche.org/

