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Schaapsscheerdersfeest 9 juni 2018
Op zaterdag 9 juni stonden we met een kraam op het schaapsscheerdersfeest. Er lag een
petitie voor de Iraniër Arash Sadeghi, een mensenrechtenverdediger die als politiek 
gevangene in Iran onder slechte omstandigheden vastgehouden wordt. Er zijn 439 
handtekeningen gezet onder deze petitie.

Padd’ndag 1 september 2018

Op zaterdag 1 september hebben we op de Padd’ndag in Wapenveld gestaan met een 
petitie voor Vitalina Koval, een Oekraïense vrouw die opkomt voor de rechten van de 
vrouw en de LHBTI gemeenschap en daarom in haar land wordt bedreigd. 262 Bezoekers
hebben de petitie ondertekend.

Penningmeester
Na een tijdje gespeurd te hebben is er een nieuwe penningmeester gevonden. Gerard 
Doggen zal het stokje van Elly Hendriks overnemen vanaf 1 januari 2019. We bedanken 
Elly hartelijk voor haar bijdrage als penningmeester van de werkgroep Amnesty Heerde.

Artikelen in de wereldwinkel
In november en december liggen er weer Amnesty artikelen, zoals kerstkaarten, kaarsen 
en servetten, in de wereldwinkel.
Ieder jaar zijn er weer nieuwe ontwerpen, zo zijn er dit jaar bijzondere glaskaarsen, 
fairtrade- en gerecyclede kaarsen. Ook zijn er weer veel soorten kerstkaarten, zowel 
traditionele als moderne. Heeft u een speciale wens, laat het ons dan weten. Wij kunnen 
het voor u bestellen in de webshop van Amnesty International.
Met uw aankoop steunt u het wereldwijde werk van Amnesty. Zo kunnen we onze strijd 
voor mensenrechten en rechtvaardigheid voortzetten. 
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Facebookpagina
Ons nieuwe werkgroeplid Kay Hatzmann heeft een Facebookpagina geopend van de 
werkgroep Heerde. Wilt u eens een kijkje nemen? En ons liken?

Schrijfactie 10 december 2018: “Write for rights”

Op en rond 10 december gaat de grootste jaarlijkse
brievenschrijfactie ter wereld weer van start. We schrijven
massaal voor mensen die groot onrecht is aangedaan. Onze Write
for Rights-schrijfacties (voorheen Schijfmarathon) hadden
voorgaande jaren veel effect. Al vele dappere activisten voor wie
wij schreven kwamen vrij. Helpt u dit jaar ook mee onrecht te
bestrijden? Al in een paar minuten tijd maakt u het verschil.

10 December is de dag van de rechten van de mens, omdat op
die dag in 1948 de verklaring van de rechten van de mens zijn
ondertekend door de leden van de VN.
Dit jaar wordt er geschreven voor 8 vrouwelijke
mensenrechtenverdedigers.
Zie: https://www.amnesty.nl/write-for-rights-2018

In Heerde gaan we op zondag 2 december brieven schrijven na de kerkdienst in 
De Nederlandse Protestanten Bond ( Julianalaan 2, Heerde), aanvang dienst 10.00 uur.

Op zondag 9 december wordt er na de kerkdienst geschreven in Heerde en Wapenveld 
in:
De Verbindingskerk (gebouw van de Noordgouw, Eperweg 34a, Heerde), aanvang dienst 
9.30 uur.
De Ontmoetingskerk (Kanaalstraat 21, Heerde), aanvang 10.00 uur.
De Petruskerk (Kwartelweg 9, Wapenveld), aanvang 9.30 uur.

Op maandag 10 december wordt er geschreven:
Van 9.00 tot 12.00 uur in Fysio+Fitness, Kwartelweg 1a, Wapenveld.
Van 14.00 tot 16.30 uur in de Hof van Cramer, Putterweg 2d, Wapenveld.
Van 13.30 tot 17.00 uur in dorpshuis De Heerd, Griftstraat 8, Heerde.
In De Heerd zullen ook leerlingen van groep 7 en 8 van cbs Wereldwijs hun bijdrage 
hieraan leveren.

Kerstmarkt 14 en 15 december 2018
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Op vrijdag 14 december en zaterdag 15 december staan we met een kraam op de 
jaarlijkse kerstmarkt in het centrum van Heerde. We voeren dan actie voor een mens in 
nood. Komt u ook de petitie ondertekenen?
Verder hebben we dan ook kerstkaarten, -servetten en –kaarsen te koop.

Brieven in de Bibliotheek Heerde
Vanaf eind mei liggen op de leestafel in de bibliotheek ook brieven die meegenomen 
kunnen worden om naar overheden te sturen die de mensenrechten geweld aan doen.
  

Spoedacties van Amnesty

Het is heel makkelijk om mee te doen aan Amnesty acties per e-mail of SMS.
Met één druk op de knop zet je dan een handtekening onder een petitie of SMS je “ja” 
terug. Voor aanmelden:
https://secure.amnesty.nl/aanmelden_spoedacties
https://secure.amnesty.nl/aanmelden_SMS

Goed nieuws

Taner Kılıç werd herenigd met zijn familie

Bijna 875.000 mensen schreven tijdens Write for Rights 2017 voor de vrijlating van 
Amnesty Turkije-voorzitter Taner Kılıç en de Istanbul 10. 
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Vanuit de gevangenis schreef hij een bedankbrief aan Amnesty Nederland: ‘Ik ontving in
de gevangenis honderden kaarten en brieven uit Nederland. Zij geven me 
kracht, veel dank hiervoor. Solidariteit is de hoop voor de toekomst voor ons 
allemaal.’ 
In augustus 2018 kwam er goed nieuws: Taner Kılıç was vrijgelaten! Hij kon zijn vrouw 
en dochters weer in zijn armen sluiten. Maar hij en de Istanbul 10 worden nog steeds, 
zonder enig bewijs, aangeklaagd voor ‘lidmaatschap van een terroristische organisatie’.

Mahadine werd vrijgesproken

Op 5 april 2018 kwam Tadjadine Mahamat Babouri – beter bekend als Mahadine – vrij. 
De mensenrechtenverdediger was op 30 september 2016 opgepakt, nadat hij regering 
van Tsjaad had bekritiseerd vanwege haar economische wanbeleid. Hij had een 
levenslange gevangenisstraf kunnen krijgen. Tijdens Write for Rights 2017 werden meer 
dan 690.000 brieven, kaartjes en petitieoproepen voor hem geschreven. ‘Ik wil mijn 
dankbaarheid aan iedereen overbrengen. Ik waardeer jullie, ik houd van jullie, ik 
respecteer jullie’, liet Mahadine weten.

Eskinder kwam vrij

‘Ik ontving via mijn familie solidariteitsbrieven van Amnesty. Daardoor hielden ik en mijn
familie moed (…) In 2018 werd ik vrijgelaten. Niet omdat de regering van gedachten 
veranderde, maar omdat mensen de vrijlating eisten van gevangen activisten, 
journalisten en bloggers.’ 
De Ethiopische journalist werd in 2012 tot 18 jaar gevangenisstraf veroordeeld omdat hij 
in een column kritiek leverde op de regering. In 2015 schreven honderdduizenden 
wereldwijd voor zijn vrijlating tijdens Write for Rights.

 

Met een vriendelijke
groet 
Werkgroep Amnesty
Heerde
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Voor informatie: 
www.inheerde.nl/amnesty 
https://www.facebook.com/AmnestyHeerde/

of mail naar: amnestyheerde@gmail.com
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