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Aankondiging:
COLLECTE AMNESTY INTERNATIONAL 11 – 16 maart
We zoeken nog collectanten. Wilt u een paar uurtjes van uw tijd beschikbaar
stellen voor Amnesty, geeft u dit dan door aan onze contactpersoon (onderaan
deze brief)?

8 maart vrouwendag
Rond 8 maart voert Amnesty actie voor Saudische activisten die zich hebben ingezet
tegen het autorijverbod voor vrouwen. Sinds afgelopen zomer is dat rijverbod
opgeheven, maar Loujain al-Hathloul, Iman al-Nafjan, Aziza al-Yousef en andere
activisten die zich hiervoor inzetten, zitten gevangen en werden gemarteld.
De actie:
Er worden handtekeningen verzameld op een petitie waarin de Saoedische autoriteiten
opgeroepen worden om deze activisten te beschermen tegen marteling en hen
onmiddellijk vrij te laten.
Er kunnen ook groetenkaarten verstuurd worden naar de gevangenis waar Loujain, Iman
en Aziza vastzitten om deze dappere vrouwen een hart onder de riem te steken.
Meer informatie hierover vindt u op:
https://www.amnesty.nl/kom-in-actie/acties/actie-voor-vrouwendag-8-maart
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Terugblik:
Schrijfactie 10 december 2018: “Write for rights”
Op en rond 10 december ging de grootste jaarlijkse brievenschrijfactie
ter wereld weer van start. We schreven massaal voor mensen die
groot onrecht is aangedaan.
Ook in Heerde en Wapenveld hebben we geschreven in verschillende
kerken, in dorpshuis De Heerd, bij Fysio+Fitness NOV en in de Hof van
Cramer in Wapenveld.
In De Heerd hebben leerlingen van groep 7 en 8 van cbs Wereldwijs groetenkaarten
geschreven.
Totaal zijn er 550 brieven verstuurd en 87 groetenkaarten.
Op de Noordgouw zijn 415 brieven geschreven.
Een prachtig resultaat voor onze gemeente.
In heel Nederland zijn er 159.045 brieven geschreven.
Kerstmarkt 14 en 15 december 2018
Op vrijdag 14 december en zaterdag 15 december
stonden we met een kraam op de jaarlijkse
kerstmarkt in het centrum van Heerde. We voerden
actie voor de journalisten Wa Lone en Kyaw Soe Oo
(Myanmar), die onterecht gevangen zijn gezet.
Er zijn 450 handtekeningen gezet.

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

Met een vriendelijke groet
Werkgroep Amnesty Heerde
Voor informatie:
www.inheerde.nl/amnesty
https://www.facebook.com/AmnestyHeerde/
of mail naar: amnestyheerde@gmail.com
tel. 038 300 0914
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