Bio Mercedes Zandwijken

Mercedes Zandwijken werd in 1957 in Amsterdam geboren uit Surinaamse ouders. Studeerde
achtereenvolgens social work, management voor nog profit en Gestalt-therapie en noemt zich nu ook
wel een samenlevingstherapeut.
Mercedes Zandwijken heeft zich haar hele werkende bestaan gericht op het opkomen voor
gemarginaliseerde groepen en is o.a. gevormd door haar tienjarig verblijf in het buitenland. Zo
woonde en werkte zij in Soedan, Indonesië, Japan, de Verenigde Staten en Kenia. Daar werkte zij
onder andere voor het Hoog Commissariaat voor Vluchtelingen van de Verenigde Naties, voor de
Stichting Nederlandse Vrijwilligers en voor het International Counseling Centre in Kobe. Haar
werkzaamheden waren gericht op het versterken van de positie van gemarginaliseerde groepen.
Na terugkomst in Nederland werd zij beleidsadviseur bij de gemeenten Amsterdam. In 2005 kwam in
haar manier van werken een grote kentering: Zandwijken realiseerde zich dat het opzetten en
activeren van excellente netwerken, ten behoeve van het versterken van de sociale samenhang een
belangrijke toegevoegde waarde heeft, naast het werken met grass-roots organisaties. Dit besef heeft
geleid tot de oprichting van diverse Lokale Denktanks Sociale Cohesie, bestaande uit excellente
burgers met verschillende etnische achtergronden. Deze denktanks zijn opgericht in alle 12
Amsterdamse stadsdelen en in de 4 grote steden van Nederland, waaruit vele best practices zijn
voortgekomen.
De laatste 10 jaar is zij de motor achter de organisatie van talloze Keti Koti Tafels
(https://www.ketikotitafel.nl/ ), waarbij middels rituelen, een gestructureerde dialoog en
gereconstrueerde slavenmaaltijd stil gestaan wordt bij de omgang met de erfenis van het Nederlandse
koloniale en slavernijverleden.
Momenteel is zij kwartiermaker voor het oprichten van een permanent Herdenkingscomité voor het
Haagse Slavernij en koloniale verleden bestaande uit een vertegenwoordiging van alle in Den Haag
wonende gemeenschappen die hun wortels hebben in de voormalige koloniën van Nederland. Ook
behoort tot haar opdracht het versterken van de herdenkingscultuur van alle gemeenschappen in Den
Haag met een pijnlijke geschiedenis (in totaal 10)in relatie tot het slavernij en koloniale verleden.
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Democracy Ribbon

In 2010 kreeg zij uit handen van de juryvoorzitter van de Democracy Ribbons, destijds burgermeester
van Den Haag mr. Deetman, de Democracy RIbbon uitgereikt voor haar verdienste om meer diepgang
te geven aan de democratie op lokaal niveau.
Haar werkzaamheden zijn vanwege het innovatieve en effectieve karakter ervan wetenschappelijke
onderzocht door prof. dr. David Laws (UvA) en Prof. Dr. John Forester (Cornell University), waarvan
de uitkomsten zijn gepubliceerd in de publicatie: “Conflict, Improvisation and Governance: Street Level
Practices for Democracy." De Keti Koti dialoogtafels zijn bovendien vermeld als een best practice in
recente boeken van o.a. Anousha Nzuma (Hallo, Witte Mensen, AUP 2016) en Gloria Wekker (Witte
Onschuld, AUP 2017) en door Movisie het Nationale Kenniscentrum op het gebied van het sociale
domein
Koninklijke onderscheiding

In het voorjaar heeft zij uit handen van Burgemeester Jan Hamming van Zaandam een mocht een
ridderorde mogen ontvangen ter erken1ning van haar bijdrage aan de maatschappelijke dialoog.
Pax Vredesprijs

Tevens is haar werk ook opgemerkt door de Pax Vredesorganisaties wat geresulteerd heeft in de Pax
Vredesduif 2021
Nominatie Mensen Rechten prijs2

De stichting Keti Koti Tafel is genomineerd voor Mensen Rechten prijs van het College van de Rechten
van de Mens in december 2021 wordt bekend aan wie deze prijs zal worden uitgereikt.
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