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Infolokaal Amnesty 
Heerde      november 2022 

                                                                                                  
Write for Rights 
Zaterdag 10 december in De Spikke 
Stationsstraat 8, Heerde   13.00 – 15.30 uur 
 

 

 
 

10 december 2022 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 voor 

mensen die gebruik maakten van hun recht op vreedzame demonstratie en daarvoor 

gevangengezet zijn, geen eerlijk proces gehad hebben en veroordeeld, gemarteld of 

verkracht zijn. 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.  

Alle lezers van deze Infolokaal krijgen een pakketje met voorbeeldbrieven, schrijfpapier, 

blanco groetenkaarten en een pen thuis. Deze pakketjes bestellen wij bij Amnesty 

International en brengen we 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, voorbeelden voor een tekst staan 

op de brieven voor de 10 personen waarvoor brieven naar autoriteiten gaan. Deze 

groetenkaarten worden door ons naar de betreffende personen gestuurd als een steuntje 

in de rug. U mag een leuke tekening op deze kaart maken (zoals in de foto boven deze 

tekst te zien is), maar het moet niet. 

 

De geschreven brieven en kaarten (schrijft u bovenaan even naar welk land de brief 

gestuurd moet worden, dat is handiger verzamelen voor ons) kunt u op 10 december 

tussen 13.00 uur en 15.30 uur brengen naar bovengenoemde ruimte in De Spikke, 
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waar wij u een kop koffie/thee en iets lekkers aanbieden. U hoeft de brieven en 

groetenkaarten dus niet te frankeren. Wij versturen alles in één keer.                    

                                            
 

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

 

Burgemeester Wiggers zal ook aanwezig zijn om brieven te schrijven. 

Mevrouw Sakina Naser, die vorig jaar met haar jonge gezin uit Afghanistan is gevlucht, 

zal iets vertellen over haar werk voor een mensenrechtenorganisatie in Afghanistan. 

 

Woont u in Wapenveld en kunt of wilt 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 (en kaarten) brengen. 

 

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

de brieven en groetenkaarten 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 Amnesty-kraam tijdens de kerstmarkt op 

vrijdag 16 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. Wel kunt u een kleine financiële bijdrage voor 

de kosten van de postzegels geven. 

 

Ook kunt u kaarten en kaarsen kopen in de Spikke op 10 december ’s middags. 

 

Kerstmarkt 16 december 2022 

Op vrijdag 16 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. 

 

Jongerenambassadeurs 

Twee eindexamenleerlingen van de Noordgouw schrijven dit jaar hun profielwerkstuk 

over Amnesty International en zijn betrokken bij onze Amnesty werkgroep Heerde. We 

zijn blij dat het vraagstuk van de Mensenrechten ook leeft onder jonge mensen. 

 

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. 

 

Oproep voor flexmedewerkers 

Wilt u af en toe eens helpen als we met een kraam staan, zoals tijdens de kerstmarkt, 

dan kunt u zich aanmelden bij ons contactadres: amnestyheerde@gmail.com 

 

Goed nieuws 

Regelmatig meldt Amnesty International op haar website goed nieuws dat er mensen zijn 

vrijgekomen of een eerlijk proces krijgen. Zoals deze: 
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Geen boete voor Sloveense demonstrant 27 oktober 2022 
Amnesty International is blij met het nieuws dat in Slovenië Jasa Jenull geen hoge boete 

hoeft te betalen. De vreedzame demonstrant en theaterregisseur hoeft niet op te draaien 

voor de kosten van het politieoptreden tijdens een demonstratie in 2020. De overheid 

wilde 35.000 euro op hem verhalen om hem te straffen voor zijn activisme en een 

signaal af te geven aan andere demonstranten. 

De Sloveense autoriteiten wilden bijna een miljoen euro terugvorderen voor de diensten 

die de politie verleende tijdens demonstraties. Slovenië heeft de plicht om vreedzame 

demonstraties, ook spontane, te faciliteren. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om politie-

inzet, maar ook om het verlenen van eerste hulp. De kosten hiervoor mogen niet worden 

verhaald op demonstranten. 

Jenull was erg dankbaar voor alle solidariteitsbetuigingen en de acties die voor hem 

werden gevoerd: ‘Bedankt voor uw handtekeningen, bedankt voor uw acties, bedankt 

voor elk klein ding dat u doet, het telt echt en het is veel beter dan te zwijgen of te 

wanhopen over de toestand in de wereld. Ga zo door, steun alstublieft activisten en 

actieve burgers over de hele wereld die vechten voor fundamentele menselijke waarden. 

En ja, het zal ook in de toekomst nodig zijn, maar als we verbonden blijven, als we actief 

blijven, als we samenwerken, over de grenzen heen, samen, denk ik dat er reden is voor 

optimisme, zoals nu in Slovenië. Nogmaals bedankt en ga zo door met het goede werk.’ 

Collecte 2023 

Om vast te noteren: de Amnesty collecte vindt plaats van 13 t/m 18 maart 2023. Nieuwe 

collectanten kunnen zich aanmelden op onderstaand contactadres. 

 

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 

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, bel of app naar het contactadres:  

Yolande Inklaar 

amnestyheerde@gmail.com 

tel. 038 300 0914  of 06 54763012 

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

