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Infolokaal Amnesty 

Heerde      maart 2021 

 

                                                                                                  
Collecte Amnesty International volledig online 15 t/m 20 

MAART 2021 
 

Gelijke rechten voor mannen en vrouwen, trouwen met de liefde 

van je leven en uitkomen voor je mening. In Nederland vinden we 

dat zo gewoon, dat we bijna vergeten dat veel mensen die vrijheid 

niet hebben. Amnesty International komt op voor mensen die ten 

onrechte worden vervolgd, die worden gemarteld of onderdrukt 

voor wat ze zeggen of wie ze zijn. 

 

In 2021 houdt Amnesty voor de negentiende keer haar landelijke collecte. Vanwege het 

coronavirus is deze editie van de collecte volledig online. We hopen dat mensen ook 

royaal giften zullen doen in de digitale collectebus die de collectanten zullen 

aanbieden. Ook in Heerde heeft u misschien al een digitale collectebus ontvangen van 

een van de collectanten of bent u zelf collectant en hebt u zo’n bus in orde gemaakt. Het 

is ook mogelijk dat sommige collectanten een kaartje in uw brievenbus doen met het 

verzoek online een bijdrage te leveren. 

Heeft u nog geen digitale collectebus of kaartje ontvangen, dan kunt u hier met 

onderstaande QR-code ook bijdragen aan deze collecte. De digitale collecte is al 
mogelijk vóór de collecteweek en nog ruim een week erna. 

Door uw bankapp te openen op uw smartphone en te klikken op de afbeelding van QR- 

code (nog niet inloggen), kunt u onderstaande QR- code scannen en dan komt u 

automatisch in de collecte terecht. Het bedrag kan veranderd worden. Alvast hartelijk 
bedankt! 
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Terugblik 10 december 2020 Amnesty’s Write For Rights 

 
Wat zijn er veel brieven in de gemeente Heerde geschreven op en rond 10 december 

2020! Totaal 949!  Vanwege corona konden we niet gezamenlijk schrijven, maar daarom 

werd er juist thuis veel geschreven. 

Het voordeel was dat je het makkelijk in je eigen gekozen tijd kon doen. 

Achteraf bleek dat het niet voor iedereen duidelijk was waar de geschreven brieven (en 

groetenkaarten) naar toe konden worden gestuurd, we zullen dat een volgende keer 

duidelijker beschrijven. Ook waren er mensen verrast een pakketje met voorbeeldbrieven 

te krijgen, omdat ze de Infolokaal niet gekregen of gelezen hadden waarin dit was 

aangekondigd. 

 

 

Oproep voor PR functionaris en flexmedewerkers 

 

We zijn nog op zoek naar iemand die de PR van onze werkgroep Heerde op zich wil 

nemen. 

Deze PR houdt in: af en toe een stukje schrijven voor de Schaapskooi (bij bepaalde 

acties, zoals het schrijven op 10 december, de kerstmarkt, de collecte…), de website 

bijhouden (is met een gebruikersnaam en wachtwoord heel goed te doen), de 

facebookpagina onderhouden, 2 of 3 keer per jaar een Infolokaal opstellen, de werkgroep 

vergadering bijwonen (ongeveer om de 6 weken). De taken kunnen ook geleidelijk aan 

ingevoerd worden. 

 

Ook zijn we op zoek naar flexwerkers, dat zijn vrijwilligers die af en toe helpen als we 

ergens met een Amnesty kraam staan. 

 

Dus heeft u/ heb jij interesse, neem contact op met de contactpersoon onderaan deze 

Infolokaal voor meer informatie of aanmelding. 

 

 

 

Goed nieuws 

In Algerije is journalist Khaled Drareni voorlopig 

vrijgelaten. Hij deed begin 2020 verslag van protesten 

tegen corruptie en van het harde politieoptreden 

daartegen. Dat was de autoriteiten een doorn in het oog. 

Drareni werd opgepakt en veroordeeld tot 2 jaar cel. Nu 
zijn hij en tientallen andere gevangenen vrijgelaten. 

Op 18 februari 2021 sprak president Abdelmadjid 

Tebboune het Algerijnse volk toe. Hij kondigde 

vervroegde parlementsverkiezingen aan. Ook zei hij het 

bevel te hebben gegeven om tientallen gevangenen vrij te laten die waren opgepakt 

vanwege hun deelname aan de Hirak-protestbeweging of vanwege berichten die zij 

plaatsten op sociale media. Op 19 en 20 februari werden ten minste 37 gevangenen 

vrijgelaten. Maar 31 zitten er volgens de lokale waakhond Nationaal Comité voor de 
Vrijlating van gevangenen nog vast. 

Khaled Drareni werd in maart 2020 gearresteerd omdat hij verslag deed van de Hirak-

protesten. Hoewel hij alleen maar zijn werk als journalist deed, werd hij in augustus 

2020 veroordeeld tot 3 jaar cel vanwege het ‘aanzetten tot een ongewapende 

bijeenkomst’. De maand erop werd zijn straf teruggebracht tot 2 jaar cel. Tijdens 

Amnesty’s wereldwijde schrijfactie Write for Rights schreven in december 2020 
wereldwijd honderdduizenden mensen brieven voor Drareni’s vrijlating. 
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Op 19 februari 2021 werd Drareni voorlopig vrijgelaten. Het Hooggerechtshof moet nog 

beoordelen of de aanklachten tegen hem worden ingetrokken en zal hierover op 25 
februari uitspraak doen. 

Privacywetgeving 

 

Ook Amnesty heeft een reglement wat betreft de privacy van persoonsgegevens.  

Als u zich wilt afmelden voor deze Infolokaal van onze werkgroep (verschijnt ongeveer 2 

of 3 keer per jaar), dan kunt u een e-mail sturen naar of bellen met 

onze contactpersoon, die onderaan de Infolokaal vermeld staat. 

 

 

Met een vriendelijke groet  
Werkgroep Amnesty Heerde 
 
Voor informatie:  

www.inheerde.nl/amnesty  

 

of mail of bel naar de contactpersoon:  

Yolande Inklaar 

amnestyheerde@gmail.com 

tel. 038 300 0914 

http://www.inheerde.nl/amnesty
mailto:amnestyheerde@gmail.com

