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Heerde      november 2021 

                                                                                                  

Amnesty Heerde bestaat 40 jaar! 
 
Kom op 10 december ’s middags naar De Spikke 
Stationsstraat 8, Heerde 
Voor iedereen staat een leuke verrassing klaar! 
 

Jawel, het is alweer 41 jaar geleden dat de werkgroep Amnesty Heerde werd opgericht. 

Vorig jaar was dat dus 40 jaar, maar door de corona pandemie konden we er geen 

bijzondere aandacht aan geven.  

Nu combineren we ons feestje met de 10-december actie Write for Rights. 

 

10 december 2021 Amnesty’s Write For Rights 

 

 
 

Op 10 december, de dag van de Rechten van de Mens, organiseert Amnesty International 

weer de wereldwijde Write for Rights actie. We gaan schrijven aan tien autoriteiten. 

Samen voeren we druk op voor de vrijlating van mensen die onterecht vastzitten, voor 

bescherming van mensen die bedreigd worden en voor gerechtigheid voor slachtoffers 

van gruwelijke misdrijven. Een grote stapel brieven kan voor deze mensen het verschil 

maken. 

 

Ook in Heerde doen we weer mee en we hopen u ook. 

We hebben een ruimte in restaurant De Spikke besproken om daar samen brieven te 

schrijven of een pakketje brieven op te komen halen. U kunt de brieven alleen schrijven 

of met partner, gezin, vriend, vriendin, buren enz.  

U, de lezer van Infolokaal, krijgt een pakketje met brieven, schrijfpapier, groetenkaarten 

en een pen thuis. Deze pakketjes bestellen wij bij Amnesty International en brengen we 



2 

 

bij u aan de deur. U kunt alle 10 brieven schrijven, maar één of enkele brieven is ook 

goed, wat u wilt. Hoe meer hoe beter natuurlijk.  

U mag ook de bijgevoegde groetenkaarten beschrijven/ tekenen, die worden door ons 

naar de betreffende personen gestuurd als een steuntje in de rug. 

 

De geschreven brieven (schrijft u bovenaan even naar welk land de brief gestuurd moet 

worden, dat is handiger verzamelen voor ons) kunt u op 10 december tussen 14.00 uur 

en 16.30 uur brengen naar bovengenoemd zaaltje in De Spikke, waar wij u een kop 

koffie/thee en iets lekkers aanbieden. Natuurlijk kunnen we dan ook herinneringen 

ophalen aan onze ruim 40-jarige historie.   

                                            
 

U kunt hier ook terecht om de brieven te schrijven, samen is meestal leuker.  

Iedereen krijgt een verrassing ter ere van ons jubileum. 

 

Woont u in Wapenveld en kunt u niet ’s middags naar De Spikke komen, dan is er in de 

ochtend van 10 december van 10 tot 12 uur ook gelegenheid om brieven te schrijven bij 

Fysio+Fitnessnov, Kwartelweg 1a, Wapenveld. Daar kunt u dan ook uw thuis geschreven 

brieven brengen. 

 

Bent u helemaal niet in de gelegenheid om op 10 december langs te komen, dan kunt u 

de brieven uiterlijk 17 december brengen bij: 

 

Katinka van der Heijden, Oldekampshof 16, Heerde 

Gerdien Steenbergen, W.D. van Dommelenstraat 5, Heerde 

Yolande Inklaar, Kleinekolk 2, Wapenveld 

 

Ook kunt u de brieven afgeven bij ons op de kraam tijdens de kerstmarkt op 17 

december in het centrum van Heerde. 

 

U hoeft de brieven en de groetenkaarten dus niet zelf op te sturen naar de 

betreffende landen, dat doen wij. 
 

 

Kerstmarkt 17 december 2021 

 

Op 17 december organiseert de VEG de jaarlijkse kerstmarkt in het centrum van Heerde. 

Ook wij zullen daar aanwezig zijn met een kraam waar een petitie ondertekend kan 

worden en waar we Amnesty artikelen verkopen, zoals kaarsen en kaarten. 

 

Amnesty artikelen in de wereldwinkel 

 

Het hele jaar door kunt u Amnesty artikelen in de wereldwinkel (Bonenburgerlaan 6 

Heerde) kopen. Vanaf nu zijn daar ook kerstkaarten en bijzondere kaarsen te koop. 

 

 

Collecte Amnesty International van 13 t/m 19 MAART 2022 
 

In 2022 houdt Amnesty voor de 20ste keer haar landelijke collecte van 13 t/m 19 maart. 

Dit jaar is er weer een huis-aan- huiscollecte, maar ook online collecteren is een 

mogelijkheid, als mede geld doneren via een QR-code. 

Wilt u mee collecteren, dan kunt u zich aanmelden bij ons contactadres. 
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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), 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 het contactadres onderaan deze 

Infolokaal voor meer informatie of aanmelding. 

 

Goed nieuws 

 

Strafvermindering voor Yasaman  

De 23-jarige Iraanse actrice Yasaman Aryani deelde 

op Internationale Vrouwendag 2019 bloemen uit aan 

vrouwelijke treinpassagiers en droeg daarbij geen 

hoofddoek. Ze strijdt namelijk voor een wereld 

waarin vrouwen zelf kunnen kiezen welke kleren ze 

dragen. In Iran kan dat niet. Yasaman kreeg 16 jaar 

cel. Tijdens Write for Rights werden maar liefst 1.229.634 brieven, kaarten en e-mailtjes 

voor haar gestuurd. Begin februari 2020 werd haar straf teruggebracht naar 9 jaar en 7 

maanden. Volgens de Iraanse wet betekent dit dat ze daarvan 5,5 jaar moet uitzitten. 
Amnesty blijft actievoeren voor haar onmiddellijke en onvoorwaardelijke vrijlating. 

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 

ons contactadres. 

 

 

Met een vriendelijke groet  
Werkgroep Amnesty Heerde 
 
Voor informatie:  

www.inheerde.nl/amnesty  

 

mail of bel naar het contactadres:  

Yolande Inklaar 

amnestyheerde@gmail.com 

tel. 038 300 0914 

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

