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NIEUWSBRIEF  
Augustus 2019 

 

 
BERICHT VAN EDUARD NAZARSKI  
 
Om maar met de deur in huis te vallen: ik ga per 1 januari 2020 met pensioen. Niet omdat ik ben 
uitgekeken op mijn functie, maar omdat ik wil vertrekken op een moment dat ik nog energie genoeg 
heb voor andere dingen.  
 
Onlangs heb ik de medewerkers geïnformeerd. Inmiddels is de procedure voor de werving van een 
nieuwe directeur gestart. Er is een profiel opgesteld, en er worden op dit moment gericht kandidaten 
benaderd. In grote lijnen is de planning dat het bestuur in september/oktober een opvolger benoemt. 
De nieuwe directeur zou dan op 1 januari 2020 starten. 
 
Maar het is nog lang niet 1 januari! Ik zal me komend half jaar nog intensief inzetten voor 
mensenrechten en voor Amnesty. Ik hoop vele van jullie nog te ontmoeten, bijvoorbeeld op de regionale 
Amnesty dagen, bij een van de meetups of bij een andere gelegenheid. 
 
Hartelijke groet, 
Eduard Nazarski 
 

 

VREDESWEEK  
 
‘Iedereen kan iets voor vrede doen’, met die uitspraak organiseert 
PAX ieder jaar de nationale Vredesweek. De Vredesweek is dit jaar 
van 21 tot en met 29 september, met als thema ‘Vrede verbindt 
over grenzen’. Het programma van de activiteiten in Amersfoort 
vindt u hier. 
 
Amnesty Amersfoort zit zeker niet stil deze week. Tijdens de 
activiteiten staat we drie keer met een kraam c.q. petities op een 
locatie: 
 

− Zaterdag 21 september, om 17 uur, tijdens de 
Oecumenische   Vredesviering in de St. Franciscus 
Xaverius. 
Inhoud: Huib Klamer opent, drempelgebed, Bijbellezing 
over Franciscus en de sultan en liederen van projectkoor. 
 

− Donderdag 26 september, om 20.00 uur, tijdens de Dialoogbijeenkomst Platform 
Inhoud: Harun Keskin (PvdA) spreekt, gevolgd door het bespreken van stellingen in 
carrousselvorm (steeds 20 minuten). 
 

− Zaterdag 28 september, van 14.00 tot 17.00 uur, tijdens burendag Apostolisch Genootschap. 

https://www.paxvoorvrede.nl/
https://www.zindex033.nl/eventer/programma-vredesweek-2019-copy/edate/2019-09-19/
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We zoeken nog steeds enthousiastelingen die mensen kunnen aansporen petities te tekenen en/of bij 
een stand willen staan. Voor vragen of aanmelden kunt u mailen naar voorzitter Gerrit Sepers: 
gjsepers@xs4all.nl.  

 

 
AMNESTY-STAND IN KAMP AMERSFOORT 
 
Van juli tot en met augustus staat er weer een stand 
van Amnesty in het bezoekerscentrum van Kamp 
Amersfoort. Op tafel ligt materiaal klaar om mee te 
doen aan de schrijfactie Write for Rights. Zo liggen er 
kaarten en voorgeschreven brieven om over te 
schrijven of enkel te ondertekenen. Het is een kleine 
moeite, help mee en schrijf gevangene vrij. 
 
 
Nationaal Monument Kamp Amersfoort is te vinden 
op Loes van Overeemlaan 19. Het sluit om 17.00 uur. 

 
 

 
AAN DE SLAG ALS GASTDOCENT IN MENSENRECHTEN 
 
Op 7 juni gaf ik, Selma Leushuis, samen met assistent Musa Saglik, een gastles voor groep 8 van 
basisschool Talentum (vroeger de Drieslag). De groep bestond uit twaalf leerlingen. Juf Ada noemde de 
kinderen al meteen “toppertjes”, vanwege hun kennis over mensenrechten.  
We keken met de klas een filmpje van klokhuis over mensenrechten. Op het moment dat de film werd 
gemaakt, zat Patrick Okafoarfor uit Nigeria onterecht in de gevangenis. Op het filmpje was te zien dat 
een groep basisschoolkinderen uit Amsterdam hem, met behulp van acties, probeerde vrij te krijgen. 
De leerlingen en de juf reageerden zichtbaar opgelucht toen ik vertelde dat Patrick, twee jaar na de 
acties, uit de gevangenis is vrijgelaten. Door dit verhaal begrepen leerlingen dat wij wel degelijk iets 
kunnen doen voor onze medemens, door onder andere protest en acties. 
Aan de hand van dit fragment kregen de kinderen kijkvragen. Het was leuk om te zien hoe betrokken de 
kinderen waren toen we klassikaal de antwoorden bespraken. Alle leerlingen waren enthousiast; bij het 
stellen van een vraag, gingen veel vingers de lucht in de hoop antwoord te geven. Het was duidelijk dat 
de kinderen veel wisten van mensenrechten, en ook over de kinderrechten. Eén van de kinderen kwam 
uit Syrië en woonde pas twee jaar in Nederland. Als geen ander weet hij hoe het is als mensenrechten 
worden geschonden.  
De tijd vloog voorbij en onze les liep flink uit. Gelukkig vond juf Ada dat geen probleem. Aan de 
betrokkenheid van de leerlingen was te merken dat het een leerzame gastles was. En wij gaven deze les 
met veel plezier!  
 
Vanwege de privacywet zijn er geen foto’s gemaakt van deze les. 
 

NB. Ben je door het verhaal van Selma benieuwd geworden wat een gastdocent in mensenrechten 
doet? Hoe een gastles eruit ziet? Of zou je wel eens mee willen kijken tijdens zo’n les? Dat kan! De 
scholengroep is opzoek naar gastdocenten. Stuur een mail naar Bianca Diebels: bvanbianca@gmail.com 
 

https://www.kampamersfoort.nl/kamp-steunt-actie-amnesty-toen-en-nu-onterecht-vast/
https://www.kampamersfoort.nl/kamp-steunt-actie-amnesty-toen-en-nu-onterecht-vast/
https://www.amnesty.nl/write-for-rights-2018
mailto:bvanbianca@gmail.com?subject=Scholengroep
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MOVIES THAT MATTER 
 
Met Movies that Matter On Tour brengen we festivalfavorieten naar filmtheaters in zestien steden door 
heel Nederland. Van oktober tot en met mei zijn er spraakmakende films te zien, met een inleiding of 
nagesprek. De films draaien elke tweede maandag van de maand in Theater De Lieve Vrouw in 
Amersfoort. Aanvangstijd voor alle films is 19.15 uur. 
  

 
 

The Feminister | Viktor Nordenskiold | 14 oktober 
In een wereld die nog grotendeels geregeerd wordt door mannen, probeert Margot Wallström het tij 
te keren door ‘feministisch buitenlandbeleid’ te voeren. Waar ze kan, zet ze vrouwenrechten op de 
agenda. De filmmakers volgen haar vier jaar lang. Vanaf de eerste dag van haar termijn als Zweedse 
minister van Buitenlandse Zaken, tonen ze hoe deze strijdlustige vrouw haar plek moet veroveren op 
het wereldtoneel. Ze oogst veel lof voor haar politieke ideeën, maar krijgt even zoveel weerstand te 
verduren. Doodsbedreigingen zijn aan de orde van de dag. Ze maakt geen vrienden met Israël wanneer 
ze Palestina erkent, en ze bekritiseert Saudi-Arabië. Ondertussen speelt ze in het geheim een belangrijke 
rol als onderhandelaar tussen de Verenigde Staten en Noord-Korea en doet ze haar best om voor 
Zweden een plek te veroveren in de VN-Veiligheidsraad. 
 

 
 
Crime + Punishment | Stephen Maing | 11 november 

Spannende en onthullende klokkenluidersdocu, waarin twaalf dappere politieagenten van de New 
York Police Department de krachten bundelen en het opnemen tegen hun bazen. Ze klagen het 
departement aan wegens corruptie, onrechtmatige arrestaties en etnisch profileren. 

 
 
Like ons op Facebook Amnesty Amersfoort 
Bezoek onze website amersfoort.amnesty.nl 

Volg ons op Twitter @AIAmersfoort 
 

https://lievevrouw.nl/film/filmspecials/movies-that-matter/
https://www.facebook.com/AIAmersfoort
https://amersfoort.amnesty.nl/
https://twitter.com/AIAmersfoort
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VERSLAG AMNESTY KERNGROEP AMERSFOORT 
 
Datum:  Vrijdag 12 april  2019 
Tijd:   9.55 -11.50 uur 
Locatie:  Gerrit 
Aanwezig:  Gerrit, Jaap, Anneke en Bianca  
 

 
1. Opening 

Gerrit heet iedereen welkom. Aan de agenda wordt toegevoegd: Vredesweek en Ledenraad. 
 
2.  Mededelingen  

a. Problematiek Londen 
  Amnesty Londen heeft te maken gehad met twee zelfmoordgevallen van personeel. In Berlijn  
  en Parijs speelt het helaas ook. De oorzaak heeft te maken het feit dat mensen in het veld  
 ernstige mensenrechtenschendingen meemaken. Een vertrouwenspersoon is echter niet  
 voldoende gebleken bij de hulp voor deze mensen. In Nederland is er ook een vertrouwens- 
  persoon. Maar pro-actieve supervisie bij de begeleiding van medewerkers is noodzakelijk.  
  Gerrit heeft de directeur van Amnesty hierop aangesproken. 
b. Vrijheidstour 5 mei 
  We hadden een projectplan ontvangen maar de Kerngroep had nogal wat vraagtekens en  
  kritische noten. Niets meer vernomen. 
 c. Rondleiding Kamp Amersfoort 
  Nu Amnesty wat hechtere banden met Kamp Amersfoort onderhoudt en er ook schrijfacties  
  houdt, was het plan om een rondleiding te laten verzorgen voor scholenwerkers en Kern- 
  groepleden. Vanwege o.a. een ingrijpende verbouwing op het terrein is dit uitgesteld. Het is  
  jammer dat het Kamp de schrijfacties niet op de website vermeld heeft en andere communi- 
  catiekanalen niet benut om aandacht te vragen voor mensenrechten. 
 

 3.  Speerpunten 
a. Zichtbaarheid verbeteren  
a. WhatsAmnesty (WA):  
  Er heeft zich een incident voorgedaan waardoor er ineens een vreemde groep in WA ont- 
  stond. De onduidelijke instructies van het hoofdkantoor zorgden voor extra verwarring.  
  Jammer dat het hoofdkantoor geen protocol levert hoe te handelen en hierin niet meer  
  service geeft aan de groepen. We moeten nu maar zelf een protocol maken. Ook de App is  
  gebruiksonvriendelijk voor de beheerder. Al eerder is hier melding van gemaakt. 
b.  Nacht van de Vluchteling 
  Als Amnesty ondersteunen we dit initiatief en doen weer mee om de aandadcht te vestigen  
  op de wereldwijde problematiek van de vluchtelingen. Er is een groep mensen dat zowel de  
  20 km als de 40 km loopt. Wat geweldig! A.s. woensdag wordt een van deze lopers, Hans van  
  Baren, en Gerrit geïnterviewd. Amnesty Amersfoort team 1 loopt 20 km. op 15 juni a.s.. 
c.  Pride Walk 
  Op donderdag 25 juli wordt in Amersfoort de Pride Walk gelopen in het centrum. Amnesty  
  Amersfoort draagt deze activiteit een warm hart toe en zal ook deelnemen. Met de Pride  
  Walk wordt aandacht gevraagd voor acceptatie van onder meer homoseksuelen. Gerrit  
  informeert de webmaster. 
d. Kaarten 
  De ansicht- en kleurkaarten die Marja van ’t Wel gemaakt heeft, komen allemaal op de web- 
  site. Gerrit levert deze bij Anneke aan. 
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e. Contacten met radiozenders 
  Bij Radio Golfbreker kunnen we ‘Vrienden’ worden voor € 50,- per jaar en daarmee regel- 
  matig een podcast sturen met informatie over Amnesty die dan uitgezonden wordt. Besloten  
  wordt ‘Vriend’ te worden. Het contact met Radio Eva moet nog verder vormgegeven worden. 
f. Vredesweek 
  Marie-Julie neemt niet meer deel aan de voorbereidingsvergaderingen. Jaap kan ook niet  
  omdat de bijeenkomsten overdag plaatsvinden als hij werkt. Jaap zorgt ervoor dat de ver- 
  slagen voortaan naar Bianca gestuurd worden. Per keer bekijken we wie van de KG aanwezig  
 kan zijn anders zou onterecht de indruk kunnen bestaan dat Amnesty geen belangstelling  
 meer zou hebben. Jaap nodigt de Ambassade van Vrede uit voor de Lenteborrel. 
g.  Ledenraad 
  Gerrit heeft zich kandidaat gesteld en heeft een gesprek met een commissie gehad. Nu moet  
  er campagne gevoerd worden. Tekst met foto wordt aangeleverd. Iedereen kan stemmen.  
  Op 17 juni is de uitslag. Op de Lenteborrel van 3 mei zullen we hieraan aandacht besteden. 
 
b. Betrokkenheid vergroten 
1.  Beleidsplan Communicatie 
 Het hoofdkantoor heeft een beleidsplan opgesteld. De KG zal hierover brainstormen om de  
  vertaalslag naar Amersfoort te kunnen maken. Dit komt dan in ons Communicatieplan te  
  staan. Enkele aanvullingen op het concept worden toegevoegd aan het plan. Ook tijdens de 
  Lenteborrel kunnen we dit onderwerp aanstippen.  
2. Lenteborrel 
  Stagiaire Brian pakt een aantal activiteiten op rond de Lenteborrel. Als KaDe akkoord gaat,  
  kunnen we het schilderij van Ramsus tentoonstellen, net als de kaarten van Marja. Bianca  
  informeert hen bij akkoord. Ook moeten we zorgen dat er aanmeldformulieren, info over  
  WA, foldermateraal en petitieformmulieren aanwezig zijn (Gerrit). De begroting wordt door- 
  genomen. De aanwezigen krijgen bij binnenkomst een consumptiebon. Anneke zorgt hier- 
  voor. Zij regelt ook een boekenbon voor Sandra en een attentie voor Brian. 
  De contactpersonen van scholen, wijkcentra en kerken kunnen we ook uitnodigen. Bianca  
  stuurt Jaap het emailadres van Ans Bruins en Anneke die van contactpersonen van scholen. 
3. Samenstelling KG/penningmeester 
 Jaap meldt dat hij toch als penningmeester aanblijft. Hij had een tijdelijk ongemak dat ver- 
  holpen is. Heel fijn. Het aantal actieve mensen binnen Amnesty en de KG is helaas beperkt.  
  Wat extra hulp is welkom.  
4. Scholengroep 
  Bianca meldt zich zorgen te maken over de Scholengroep. Hoewel zij geen coördinator meer  
  is, is een groot aantal scholenwerkers tijdelijk niet inzetbaar vanwege studie en  zijn er, voor  
  zover zij kan beoordelen, nauwelijks contacten meer met scholen terwijl dit normaliter een  
  drukke periode moet zijn. Dit jaar is er slechts één les gegeven. Zij heeft daarom een aantal  
  oud-scholenwerkers benadert. Eén komt terug ná de zomer, één woont niet meer in Amers- 
  foort en één persoon wil zich gaan inzetten voor de basisschool. Geweldig. 

 4. Movies that Matter (MtM) 
  Afgelopen maandag maar liefst 57 personen aanwezig bij de fim in het Lieve Vrouwetheater  
  en 2 nieuwe mensen die zich voor de MtM-groep gaan inzetten. Erg fijn. 
5. Herfstborrel 
  Wanneer de Lenteborrel goed verloopt kunnen we mogelijk in het najaar een bijeenkomst  
  houden i.c.m. een mensenrechtendialoog en IFRO. Bianca zet het op de agenda voor de  
  volgende vergadering. 
 

5. Financiën 
- collecte: er is nog niet bekend hoeveel in Amersfoort opgehaald is. Er bereiken ons geluiden 
dat het hoofdkantoor weer zeer laat de namen van collectanten bij de wijkcoördinatoren 
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bekend maakten. Ook was de lijst niet up-to-date. Erg lastig. Een collectecoördinator voor 
Amersfoort is echt nodig! 
 

6. Verslag 18 januari 2019 
- N.a.v. 10 december: In het Eemhuis kon slechts één fimpje afgespeeld worden terwijl er 
meerdere fimpjes aangeleverd waren. Is een technisch probleem. Bianca zal t.z.t. bij het 
hoofdkantoor navraag doen om één bestand met verschillende filmpjes aan te leveren.  
- De 200 boekenleggers kostten € 70,- en kunnen uitgedeed worden na afloop van de Lente- 
 borrel. Het verslag wordt vervolgens goedgekeurd met dank aan de secretaris.  
 

9. Rondvraag en sluiting 
Anneke:  
- i.o.m. Rosan is besloten om de nieuwsbrief toch pas ná 3 mei uit te brengen met een verslag 
van de Lenteborrel 
- Collectanten mogen alleen onder strikte voorwaarden benaderd worden. Bianca heeft hierover 
met de regiocoördinator gesproken. Bianca maakt een tekstje op basis van de ontvangen info. 
- de KG-vegaderingen zijn op vrijdag. Vanwege extra werk kan Anneke mogelijk niet (altijd) meer 
aanwezig zijn. 
 
Gerrit bedankt de KG-leden en sluit de vergadering.  

 
 
 

VERSLAG AMNESTY KERNGROEP AMERSFOORT 
 
Datum:  2 juli  2019 
Tijd:   20.05 - 21.50 uur 
Locatie:  Gerrit 
Aanwezig:  Gerrit, Anneke en Bianca  
Afweig:  Jaap (m.k.)  
 

 
2. Opening 

Gerrit opent de vergadering en heet iedereen welkom. Aan de agenda wordt ‘Regiodag’ toe-
gevoegd. 

 
2.  Mededelingen  

a. Jaap 
  Onze penningmeester ligt helaas in het ziekenhuis in afwachting van verdere behandeling.  
  Bianca zal hem bezoeken wanneer dit mogelijk is. Zij vervangt hem bij de besprekingen rond  
  de Vredesweek. 
b. Ledenraad 
  Helaas is Gerrit niet gekozen. Wel is er gevraagd of hij, indien nodig, wil invallen. 
b. Martinuskerk 
  Bij de Martinuskerk zijn kaarten ingezameld die Evelien gaat ophalen. Verzoek is of Jaap t.z.t.  
  contact op wil nemen met de Martinuskerk om eens een stand e.d. te plannen. 
c. Tijdens de Lenteborrel bleek dat de banner duidelijke schade in het doek heeft opgelopen.  
  Gerrit bestelt een nieuwe. 

 
3. Speerpunten Amnesty Amersfoort  

a. Zichtbaarheid verbeteren  
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 1. WhatsAmnesty  
    Anneke heeft na lang aandringen het voor elkaar gekregen dat er een handleiding met  
   richtlijnen voor WhatsAmnesty is gekomen. We zijn daar erg blij mee. 
 2. Nacht van de Vluchteling (evaluatie) 
   Het verslag is op de website gezet. Ruim € 1100,- opgehaald. Helaas minder lopers dan  
   vorige keer maar wel een groep die maar liefst 60 km! heeft gelopen. Bravo! 
   Gerrit neemt contact op met Tineke Ceelen: Amnesty Amersfoort was niet herkenbaar. 
 3. Pridewalk 
   We lopen op 25 juli mee. Start vanaf ’t Draeckje in de Hellestraat om 19.30 uur. Tocht  
   duurt een uur. We zorgen dat we met petjes herkenbaar zijn. Bianca mailt de laatste  
   informatie door. Brian heeft een podcast gemaakt die door Golfbreker wordt uitgezon- 
   den.  
 4. Website  
   Anneke beschikt nu ook over de inlogcodes en kan ook informatie op de site actuali- 
   seren.  De kaarten van Marja van ’t Wel staan er inmiddels ook op. 
  5. Contacten met radiozenders 
   Brian heeft een podcast over de Nacht van de Vluchteling gemaakt die door Golfbreker  
   wordt uitgezonden. Andere items zijn: interview over schrijfactie bij Kamp Amersfoort 
   en de Vredesweek in september. 
  6. Vredesweek  
   Bianca heeft de verslagen aan de KG doorgemaild. Volgende week is er weer overleg. 
 
b. Betrokkenheid vergroten 
1.  Beleidsplan Communicatie 
  Begin september en eind november komt er weer een nieuwsbrief uit. Bianca had met  
  Selma/Musa en Danique afgesproken dat zij een verslagje zouden sturen over de door hen  
  gegeven lessen. Rosan kan dit verder afhandelen.   
2. Evaluatie Lenteborrel 
  Circa 35 personen op 3 mei jl. aanwezig bij het verhaal van schrijfster Sandra Rottenberg. 
  Leuke vrouw, kan geestig een goed verhaal vertellen. Locatie was prima. Aandachtspunt was  
  het klaarzetten van de informatiehoek en de beschikbaarheid van de ruimte. Volgende keer  
  aanwezigen vragen of zij bezwaar hebben als er foto’s gemaakt worden (i.v.m. privacywet). 
3. Scholengroep 
  Bianca meldt dat Selma en Musa aan groep 8 op de Drieslag een les hebben gegeven en  
  Danique op het Farel College aan VWO-leerlingen. Bianca heeft geholpen met de voorberei- 
  dingen. Verslagen volgen. Het aantal gegeven lessen blijft momenteel erg achter nu er geen  
  actieve coördinator meer is. Bianca maakt een vacaturetekst en stuurt dit aan Anneke. 

 4. Movies that Matter (MtM) 
  Het komende halfjaar staan er 3 documentaires en een film op de rol. Het plan om een film- 
  festival te organiseren i.p.v. maandelijkse filmontmoetingen staat nog op een laag pitje. MtM  
  ontvangt financiële steun van Amnesty en Stichting Doen. De groep heeft gelukkig een paar  
  nieuwe krachten erbij die zich actief inzetten. Onbegrijpelijk is dat de vrijwilligers zelf hun  
  consumptie moesten betalen. Het declareren van vergoedingen van sprekers bijkt ook nog  
  altijd op verzet te stuiten. Dit terwijl er maximale bedragen zijn afgesproken. Wij kunnen niet  
  alles blijven financieren. Of er komt voorfinanciering óf een afrekening in december. Gerrit  
  en Anneke nemen dit mee in een gesprek met o.a. de regiocoördinator. 
5. Herfstborrel 
  Adriaan van Es is als hulpverlener/arts naar Lesbos geweest en heeft daar heftige dingen  
  meegemaakt. Gerrit vraagt of hij bereid is om zijn verhaal te doen. Als locatie voor een Grieks  
  restaurant geopperd (actie Gerrit). Datum ergens in oktober.  
  Een MeetUp/mensenrechtendialoog zou dan weer in het voorjaar georganiseerd kunnen  
  worden. Bianca informeert bij Ezgi. 
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6. Betrokkenheid (passieve) leden vergroten 
  Bij de activiteiten die we houden, zal actiever leden gevraagd worden of ze willen helpen.  
  Brian zal bij Utrecht navragen hoe de jongerengroep daar is opgezet. 
 

5. Financiën 
Gerrit zal kijken wat er momenteel in kas zit. Nog steeds is onduidelijk wat de collecte heeft 
opgebracht in Amersfoort en hoe de afdracht nu geregeld is. Jaap had ook al geprobeerd daar 
klaarheid in te krijgen. Een coördinator voor onze stad is hoognodig. Onderwerp van gesprek 
met de regiocoördinator. 
 

6. Verslag 18 januari 2019 
Actielijst: 
ad.3: Gerrit zal nagaan wat de stand van zaken is rond de Bed -, Brood-, en Badregeling. Hij 
neemt ook contact op met Rob Molenkamp. 
Het verslag wordt vervolgens goedgekeurd met dank aan Bianca.  
 

9. Rondvraag en sluiting 
Anneke:  
-  Regiodag: onderwerpen in de mail van Ezgi zijn prima. Bianca zal dat doorgeven. 
-  Op 30 en 31 augustus vindt in Lent bij Nijmegen het Democratiefestival plaats. 
 
Gerrit bedankt de KG-leden en sluit de vergadering.  
 

 


