
 
 

NIEUWSBRIEF  
Februari 2019 
 
Beste lid, 
 
Inmiddels ligt de volle decemberagenda achter ons. In december zijn we overladen met mooie 
initiatieven en leuke activiteiten. Een kleine opsomming: 

- Op 8 december deden we mee aan de jaarlijkse schrijfactie Write for Rights 
- Op 10 december arriveerde de Write for Rights-trein op station Amersfoort en was er een 

feestelijk evenement.  
- Ook waren wij verheugd met het nieuws dat er de hele maand december een Amnesty-stand 

mocht staan in Kamp Amersfoort.  
 
In deze nieuwsbrief blikken we terug op de jaarlijkse schrijfactie Write for Rights, in het Eemhuis in 
Amersfoort. Ook is de kerngroep tweemaal bij elkaar geweest. De notulen zijn te lezen onderaan deze 
nieuwsbrief. 
 
Nu 2019 al even onderweg is, kijken we ook graag vooruit naar nieuwe acties en mogelijkheden. De 
collecte in maart is daar een mooi voorbeeld van. En natuurlijk is 8 maart de internationale 
Vrouwendag. Hierover leest u meer in deze nieuwsbrief. 
 
Veel leerplezier gewenst! 
 
Met vriendelijke groet, 
Amnesty Amersfoort 
 
Gerrit Sepers 
Voorzitter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Schrijfactie Write for Rights 
Als Amnesty Amersfoort besloten we de schrijfactie twee dagen eerder te organiseren. Het doel is zo 
veel mogelijk brieven te schrijven en dat doel leek minder haalbaar op de maandag (10 december, de 
Dag van de Rechten van de Mens).  
Het was een regenachtige dag op zaterdag 8 december en dat maakte de opkomst toch minder dan 
gehoopt. Dankzij de inzet van vrijwilligers zijn er toch een hoop bezoekers van de bibliotheek in de pen 
geklommen.  
 
Ons streven was om boven de 750 brieven en kaarten uit te komen, en dat is gelukt! In totaal zijn er 
door alle schrijfacties in Amersfoort 362 brieven geschreven en 404 kaarten op de post gedaan! In 
totaal dus 766 stuks! Een mooi resultaat. 
 
De teller staat niet stil, zoals te zien op de website van Amnesty. In Nederland zijn er 166.824 brieven 
geschreven. Nog steeds kunnen er brieven en kaarten worden geschreven voor Atena Deami, Mariëlle 
Franco, Nonhle Mbuthuma, Geraldine Chacón, Nawal Ben Aissa, Pavitri Manjhi, Gulzar Duishenova, 
Vitalina Koval en Awad 

 
 

 
Collecte 
In maart gaat Amnesty weer langs de deuren met de collectebus. Het gaat om de week  11 t/m 16 
maart 2019. 
 
Ons inzetten voor mensenrechten doet Amnesty onpartijdig en onafhankelijk. Daarom nemen we voor 
onze onderzoeken en acties geen geld aan van de overheid of van politieke en religieuze 
groeperingen. Dan kunnen we altijd en overal zeggen wat we willen. Tegen welke autoriteit of 
machthebber dan ook. Zo bewaken we onze geloofwaardigheid. 
 
Ons werk wordt voornamelijk gefinancierd door onze leden en donateurs. En de jaarlijkse collecte dus. 
Daarom zijn we onze collectanten altijd heel dankbaar voor hun inzet. Wil jij ook meehelpen in onze 
strijd voor een wereld waarin mensen in vrijheid kunnen leven, zonder angst voor onderdrukking, 
marteling of discriminatie? Word dan collectant tijdens de landelijke collecteweek van Amnesty. Die 
loopt van 11 tot en met 16 maart 2019.  
 
Je kunt via de mail contact opnemen met Gerrit Sepers (voorzitter Amnesty Amersfoort): 
gjsepers@xs4all.nl. In de mail kun je aangeven in welke wijk je het liefst wil collecteren.  

 

 
Internationale Vrouwendag 
Op zondag 17 maart is er een inspirerend programma samengesteld door ArteGanza. Aanleiding is de 
Internationale Vrouwendag op 8 maart.  
 
Het evenement, Women Unlimited, staat in het teken van verbindingen (maken) tussen vrouwen uit 
alle culturen, achtergronden en van alle leeftijden uit Amersfoort en omgeving. Het doel is de 
ontmoeting en verbinding tussen verschillende culturen en elkaar inspireren.  
Het programma bekleed de gehele zondagmiddag, van 13.00 tot 17.30 uur, in de Prodentfabriek in 
Amersfoort. De inhoud van het programma en de mogelijkheid om aan te melden, staat hier. 
 
De afgelopen jaren was Amnesty Amersfoort aanwezig met een stand en petitielijsten. Op het 
moment van verschijnen van deze nieuwsbrief is onze deelname dit jaar nog onzeker. Wil je een 
handje helpen? Graag! Je kunt dan mailen naar Bianca Diebels: bvanbianca@gmail.com  

https://www.amnesty.nl/write-for-rights-2018
https://www.amnesty.nl/write-for-rights-2018/voor-wie-we-schrijven
https://www.amnesty.nl/write-for-rights-2018/voor-wie-we-schrijven
https://www.amnesty.nl/write-for-rights-2018/voor-wie-we-schrijven
https://arteganza.nl/womenunlimited/inspirerend-programma-door-heldinnen-2019/


VERSLAG KERNGROEP AMNESTY AMERSFOORT 

 
Datum: Vrijdag 9 november 2018 
Tijd:   10.00 – 11.30 uur 
Locatie:  De Onthaasting 
Aanwezig:  Gerrit, Marie-Julie, Jaap en Rosan 
Afwezig:  Bianca 
 
 
1. Opening 
Geen toevoegingen op de agenda. 
 
2. Mededelingen  
a. Bijeenkomst Communicatie: Rosan in ‘t Veld, Miranda Scholsz, Anneke Oosterhuis. 
b. Training ‘Grip op het Gesprek’ in voorjaar organiseren. 
c. Kleurkaarten/vermelding uitgever en illustrator 
d. Toevoeging van Gerrit 

Lezing pijnbestrijding van organisatie IFHHRO (Engelstalig). 
Datum: Donderdag 17 januari  
Tijd: 20.00 – 22.00 uur 
Plaats: Amershof  

Actie: T.z.t. in de nieuwsbrief voor leden en eventueel whatsappbericht. 
e.  Collecteweek Amnesty 2019: 10 t/m 16 maart. 
 
3. Speerpunten 

1. Whatsamnesty: Ingewikkeld systeem in combinatie met oude telefoon. Gerrit neemt het 
plaatsen op zich. Rosan levert de teksten aan in Word 

Actie: Rosan bespreekt in de vergadering met Anneke en Miranda of Whatsamnesty 
overgenomen kan worden door communicatiegroep. 
Actie: Gerrit mailt de data naar Rosan waarop de teksten geleverd moet worden. 

 
2. Evaluatie Vredesweek: Geslaagd. Goed om mee te blijven doen i.v.m. netwerken. Overleg met 

Amnesty om petitielijsten eerder te leveren. 
Actie: Gerrit/Bianca neemt hiervoor contact op met Ezgi. 

  
Beter met kerken afstemmen of we kunnen komen met een stand en petitielijsten. Maar blijft 
vaak wel chaotisch: ook na overleg, weten de dan aanwezigen vaak nog niet dat dit is 
afgesproken met het kerkbestuur. 

Actie: Jaap zoekt legt zelf tijdig contact met de kerken 
 Aankomende stands kerken: 

- Zondag 25 november: Emmaüskerk 
- Zondag 9 december (10.30): Xaveriuskerk. Aanwezig: 9.30 – 9.45 uur. 

 
3. Scholengroep 

a. Rosan bekijkt in hoeverre de communicatie is te combineren met SG. Prioriteit ligt bij 
PR/Communicatie.  

b. Project HU: Toch voorzichtig en langzaam proberen om wel binnen te komen. We 
houden de HU op de kaart.  

Actie: Gerrit bespreekt met Jim de Vries wat ervoor nodig is en hoe we 
kunnen helpen. 

c. Kleurkaarten: Ja, alleen voor scholen kleurkaarten gratis verstrekken. 



d. Samenwerking Kamp Amersfoort: Er wordt geprobeerd om in de maand december 
een stand te plaatsen. Ze willen graag een banner hebben, maar er is er maar één. 

Actie: Een banner aanschaffen bij Engel. 
e. Nieuwe scholenwerker Musa: - 
f. Schrijfactie inloophuis Schothorst: Actie voor Bianca(?) 
g. – 
h. – 
i. Gaat voorspoedig. A.s. maandag mooie film + gastspreker 
j. MeetUp:  

 

Positieve punten Punten ter verbetering 

Aanwezigheid Eduard was waardevol, toonde zich 
betrokken en was toegankelijk voor het publiek. 

We hadden meer publiek verwacht: 
afwezigheid politici en Amnesty viel op. 

Belangstelling was goed Erg vol programma 

 Te weinig interactie met het publiek 

 Tweede spreker was minder inspirerend, te 
veel cijfers 

 Twee gastsprekers over ongeveer dezelfde 
thema’s  meer variatie gewenst. 

 Gebrek aan gastvrijheid  drankje aanbieden. 

 
k. Inzet leden bij activiteiten/samenstelling KG: dit loopt. Marie-Julie voor het laatst bij 

vergadering KG. Anneke of Rosan schuift steeds aan bij de vergadering KG.  
 
4. Ledenraad 
Gerrit gaat zich opgeven als kandidaat voor de ledenraad. Wordt vervolgd. 
 
5. en 7. Activisme regio 
Gerrit is bij de regio dag geweest. Belang om met kleine groepen uit Soest, Leusden, Baarn samen iets 
groots te organiseren. 

Actie: Rosan legt het voor aan Communicatiegroep  
 
6. Boekenleggers Apeldoorn 
KG is enthousiast over de boekenleggers en ziet het belang in van regionaal werk. Mooi om de 
boekenleggers uit te delen bij de Schrijfmarathon. 

Actie: Gerrit vraagt bij Apeldoorn hoeveel boekenleggers we kunnen kopen voor 1 euro en 
gaat deze aldaar bestellen. 

 
8. Financiën 
Uitgaven: 550 euro (in december excl. stands). 
Inkomen: 300 euro via de stand 
Totaal eind december in de kas: 2000 euro. 
* Kosten postzegels zijn hierin meegerekend.  
 
Alles aan extra inkopen moeten we tussen nu en eind februari kopen. Hiervoor is ruimte. 
 
 
 
Schrijfmarathon = Write4Rights 
De zaal is geregeld.  
Datum: 8 december 2018 



Tijd: 10 – 16 uur (9 uur aanwezig).  
 

Actie: Communicatie neemt de PR op zich. Probeert de pers ook te mobiliseren om langs te 
komen en aandacht aan te besteden. 

- Uitnodigen versturen basisscholen en middelbare scholen 
- Uitnodigen versturen politici 
- Persberichten naar media 

Actie: Gerrit mailt het protocol 
 
9. Verslag 31 augustus 2018 
Actielijst z.o.z. 
 
10. Afscheid Marie-Julie 
Blijft actief met acties (Write4Wrights, Vredesweek, collecte)!   
Verder geen verantwoordelijkheid en geen deelname vergadering KG. 
 
11. Rondvraag en sluiting 
Op 10 december(?) rijdt er een Amnesty-trein voor Human Rights langs Amersfoort. Onderweg wordt 
er geschreven in de trein. Meer informatie volgt. Als Amnesty Amersfoort willen we graag meedoen, 
hoe ons aandeel eruit komt te zien wordt nog bepaald en besproken.  
 

 

 

VERSLAG AMNESTY KERNGROEP AMERSFOORT 
 
Datum: Vrijdag 30 november 2018 
Tijd:   10.10 – 11.30 uur 
Locatie:  Gerrit 
Aanwezig:  Gerrit, Jaap en Bianca  
Afwezig:  Rosan 
 
 
1. Opening 

 De agenda blijft ongewijzigd. 
 
2.  Mededelingen  

a. Bijeenkomst Communicatie: goede groep mensen. Blij met de versterking. 
b. Training ‘Grip op het Gesprek’ in voorjaar organiseren. 
c. Kleurkaarten/vermelding uitgever en illustrator, ook op de website. Gerrit neemt actie. 
d. MtM: 43 bezoekers en zeer goede gastspreker. Er wordt over nagedacht om de filmcyclus op 
   een andere manier te gaan vormgeven. 
3.  Gerrit heeft boekenleggers aangeschaft met op de achterkant de rechten van de mens.  
  Bianca pleit ervoor om te kijken of dit voortaan bij de drukkerij van de kleurkaarten kan. 

 
3.  Speerpunten 

a. Whatsamnesty:  
  Telefoon is gebruiksonvriendelijk. Ook geen schriftelijke handleiding hoe dingen te doen  
  binnen het systeem. Gerrit neemt contact op met Brigit en Ezra.  
b.  Kerkengroep:  
  Petitielijsten worden laat aangeleverd (sowieso) en sommige acties lopen erg lang en vaak is  
  er geen nieuwe petitielijst voorhanden. 



c.  Scholengroep 
  - Goed dat er een signaal afgegeven is dat communicatie altijd aandacht verdient. In principe  
    gaat alles via de KG.  
  - Bianca is per 1 januari geen coördinator meer en alleen voor ‘noodgevallen’ inzetbaar. Geen 
    vervanger nog gevonden. Taken worden zoveel mogelijk verdeeld. Wel is het fijn als iemand  
    per bijeenkomst bij de KG komt namens de SG. 
  - Contacten met de HU lopen nog. Jim de Vries momenteel ziek. Even geduld hebben voor  
    vervolg. 
  - Bij Kamp Amersfoort is inmiddels een hoek ingericht met informatie en mogelijkheid om  
    een brief te ondertekenen. 
  - Musa wil graag meelopen met allerlei activiteiten.  
  - Schrijf-/kleuractie met praatje en verkoopstand in het Inloophuis Schothorst op 9 decem- 
    ber. (Bianca/Jaap) 
   - Evelien houdt op 8 december een verhaal in de Martinuskerk  
 

4. Ledenraad 
Gerrit gaat zich kandidaat stellen. Het is handig om wat dichter bij het hoofdkantoor en de 
beleidslijnen te zitten. Overigens nodigt hij Ezgi uit om bij te praten en de MeetUp te bespreken. 
 

5. Activisme regio  
Het is al redelijk lastig om mensen in Amersfoort te motiveren om naar een bijeenkomst te 
komen. Regionaal al helemaal. Beter eerst Amersfoort goed op de kaart te zetten. 
 

6. Financiën 
Als de Write4Rights (W4R) is afgelopen bekijkt Jaap hoe we er financieel voor staan en of 
aankopen nog mogelijk zijn. Kosten hoeven niet teveel gespecificeerd te worden. 
 

7. W4R 
Alles loopt volgens plan. Bianca neemt contact op met Marja over haar plannen die dag omdat er 
met haar per abuis nog geen afspraken zijn gemaakt. Irene doet weer mee. Ze krijgt een plek 
vlakbij de schrijftafels en niet meer apart in de tussengang. 
Gerrit regelt presentjes. 

 
8. Verslag 9 november 2018 

De actielijst wordt bijgewerkt. Het verslag wordt goedgekeurd. Dank aan Rosan voor het maken 
van het verslag. 
 

9. Rondvraag en sluiting 
Er zijn geen zaken voor de rondvraag. Gerrit dankt de aanwezigen en sluit de vergadering. 

 
 
 
 


