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Het doel van deze reis is om meer informatie te verzamelen om aan te tonen dat Heineken mogelijk
strafrechtelijk kan worden vervolgd wegens medeplichtigheid bij oorlogsmisdaden en misdaden
tegen de menselijkheid. Het gaat hierbij om activiteiten van de dochterondernemingen in de
Democratische Republiek Congo, Rwanda en Burundi.
De informatie gebruik ik voor (minstens) drie grote achtergrondverhalen in Follow the Money, een
radiodocumentaire voor OVT en voor toevoegingen aan mijn nieuwe boek Bier voor Afrika. Het
best bewaarde geheim van Heineken.
Rwanda
In Rwanda draait het om de betrokkenheid van Heineken bij de genocide. Daarvoor heb ik
verschillende nieuwe bronnen gesproken en oud-medewerkers die ik al eerder had ontmoet. Ik heb
steeds meer bewijs dat Heineken willens en wetens doorging met bierbrouwen, terwijl bekend was
dat het bier het bier als beloning diende voor de moordenaars, die hun misdaden vaak onder invloed
begingen.
DR Congo
In Congo heb ik een groep ontslagen oud-medewerkers ontmoet die - mede door mijn berichtgeving
- een schadevergoeding wisten af te dwingen van bij hun voormalige werkgever. Zie dit verhaal:
https://www.ftm.nl/artikelen/heineken-schikt-met-ontslagen-congolese-werknemers
Verder ben ik er onder meer in geslaagd een kopie van een akkoord in handen te krijgen tussen
Bralima (Heineken Congo) en de rebellen van de beweging RCD-Kisangani, die het op dat moment
voor het zeggen hadden in het noordoosten van het land. Daarin belooft Heineken zich in te zetten
om zoveel mogelijk belasting op te halen voor de rebellenbeweging, en krijgt het bedrijf
toestemming om een grote groep medewerkers de laan uit te sturen.
Burundi
Onder het huidige regime is het te gevaarlijk voor de meeste journalisten om hiernaartoe af te
reizen, als je al een visum krijgt. Dit geldt voor mij in het bijzonder, aangezien ik door eerdere
publicaties en interviews op de radar sta van de president en zijn belangrijkste adviseur. Wel
onderhoud ik nog steeds contact met interne bronnen binnen de brouwerij en heb ik recentelijk
meermaals ballingen ontmoet in België. Ook over Heineken in Burundi zal ik een opzienbarend

