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Infolokaal Amnesty 

Heerde       november 2019 

 

 

Resultaat Padd’ndag in Wapenveld 7 september 

Op zaterdag 7 september stond Amnesty Heerde met een 

petitie voor Ciham Ali Ahmed uit Eritrea op de Padd’ndag 

in Wapenveld. Ciham is een jonge vrouw die al zes jaar 

vastgehouden wordt op een geheime locatie. Ze werd 

opgepakt toen ze op 15-jarige leeftijd probeerde Eritrea te 

verlaten zonder toestemming van de overheid. Er zijn op 

de Padd’ndag 238 handtekeningen gezet onder een petitie 

die naar de overheid van Eritrea wordt gestuurd met de 

vraag om Ciham onmiddellijk vrij te laten. We willen 

diegenen die deze petitie ondertekend hebben hartelijk 

bedanken. 

Verder werd ook een groot Jenga-spel gespeeld, met 

blokken waar mensenrechten op geschreven staan. Jong 

en oud deed hieraan mee. 
 

 

 

 

Kaarsen en kerstkaarten van Amnesty International te koop in de wereldwinkel 

 

Net als de voorgaande jaren zijn er in de maanden november en december weer 

agenda’s, kaarten, kaarsen e.d. van Amnesty te koop in de wereldwinkel in Heerde.  

Ieder jaar zijn er weer nieuwe ontwerpen. 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. 

amnestyheerde@gmail.com 
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Schrijfactie 10 december 2019: “Write for rights” 

 

Op en rond 10 december gaat de grootste jaarlijkse brievenschrijfactie 

ter wereld weer van start. We schrijven voor tien jonge mensen die 

groot onrecht is aangedaan.  

Ook in Heerde en Wapenveld gaan we brieven schrijven. 

In verschillende kerken: zondag 8 december in de Ontmoetingskerk en 

de Verbindingskerk en zondag 15 december in de NPB. 

Op 10 december in Heerde in dorpshuis De Heerd (9.30 – 12.00 uur) 

en op het terras van restaurant De Postkamer (14.30 – 16.30 uur).  

In Wapenveld bij Fysio+Fitness NOV (9.30 – 12.00 uur) en in de Hof 

van Cramer (14.00 – 16.30 uur).  

In De Heerd gaan leerlingen van groep 7 en 8 van cbs Wereldwijs groetenkaarten 

schrijven en ook in basisschool het Talent wordt dat gedaan door leerlingen van groep 8. 

Op de Noordgouw wordt er zoals ieder jaar ook weer geschreven. 

In heel Nederland zijn er vorig jaar 159.045 brieven geschreven. Wie weet worden het er 

dit jaar meer? Jij/u doet toch ook mee? 

 

Wethouder Y. Cegerek zal op 10 december om 16.00 uur op het terras bij de Postkamer 

ook een brief komen schrijven. Het zou leuk zijn als veel mensen daarbij aanwezig zijn. 

Dus iedereen van harte welkom! 

 

Kerstmarkt 13 december 2019 

 

Op vrijdag 13 december staan we op de kerstmarkt in het 

centrum van Heerde met een petitie voor de Nigeriaanse 
Nasu Abdulaziz en zijn lotgenoten, die door de overheid met 

geweld uit hun huizen gezet zijn om plaats te maken voor 

nieuwbouw. Daarbij zijn doden gevallen en bezittingen 

vernield. 30.000 Mensen raakten dakloos. 

 

 

 

 

Amnesty collecte 

 

Van 9 tot 14 maart 2020 is er weer de jaarlijkse Amnesty collecte.  

We zouden wat extra hulp goed kunnen gebruiken. Voor Heerde 

of in Wapenveld, u kunt aangeven welke straten u het liefst doet. 

Onderaan deze Infolokaal staat waar u zich kunt melden 

(contactpersoon). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brievenschrijvers 

 

Omdat de portokosten weer gaan stijgen, zullen er volgend jaar geen 11, maar 10 keer 

brieven geschreven worden. Dit om de kosten laag te kunnen houden. De maanden juli 

en augustus werden altijd al in één keer gedaan, nu zal er vanaf 2020 ook in december 

niet geschreven worden. Natuurlijk hebben we dan wel de Write for rights actie op 10 

december. 
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Goed nieuws 

Evelyn Hernández vrijgesproken van moord 

Op 19 augustus werd Evelyn Hernández uit El Salvador door 

een rechtbank vrijgesproken van moord. Daartoe was zij 

veroordeeld na een vroeggeboorte. Amnesty International 

noemt haar vrijspraak ‘een overwinning voor mensenrechten 
en de rechten van vrouwen in El Salvador’. 

 

 

Oekraïense filmmaker Sentsov vrij na gevangenenruil 
Bij de gevangenenruil tussen Oekraïne en Rusland kwam de 

Oekraïense filmmaker Oleg Sentsov vrij. Hij werd in 2014 

opgepakt op de Krim omdat hij volgens de Russen plannen had 

om daar een aanslag te plegen. Daarvoor kreeg hij 20 jaar 

gevangenisstraf opgelegd. Sentsov zat meer dan 6 jaar 

gevangen in een strafkamp in een afgelegen gebied in Siberië, 

drieduizend kilometer van zijn familie vandaan. In 2018 kreeg 

hij de prestigieuze Sacharovprijs voor mensenrechten van het 
Europees Parlement. 

 

 

Spoedacties van Amnesty 

 

Het is heel makkelijk om mee te doen aan Amnesty acties per e-mail en/of SMS. 

Met één druk op de knop zet je dan een handtekening onder een petitie of SMS je 

“PROTEST” terug. Voor aanmelden: 

https://secure.amnesty.nl/aanmelden_spoedacties 

https://secure.amnesty.nl/aanmelden_SMS 

 

 

 

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 

https://www.amnesty.nl/actueel/sacharovprijs-voor-oleg-sentsov
https://secure.amnesty.nl/aanmelden_spoedacties
https://secure.amnesty.nl/aanmelden_SMS
http://www.inheerde.nl/amnesty
mailto:amnestyheerde@gmail.com

