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Café Mondiaal : wat hebben 
partijen te bieden? 
          

 
 
Op donderdag 3 maart organiseert Heerlen 
Mondiaal de 74 ste editie van Café Mondiaal met 
als thema: wat hebben partijen te bieden? 
 
Deze editie begint om 19.30 en vindt plaats in 
De 2 gezusters/Luciushof  gelegen aan de 
Putgraaf 3 in Heerlen. 
 
Op 16 maart aanstaande zijn er weer gemeente-
raadsverkiezingen. Graag willen we als Heerlen-
Mondiaal en de hieraan deelnemende organisa-
ties inzicht krijgen in wat een aantal in Heerlen 
aan de gemeenteraadsverkiezingen deelnemen-
de politieke partijen te bieden heeft op het ge-
bied van het gemeentelijk mondiaal beleid. Hoe 
krijgen mondiale thema’s hun doorwerking in het 
Heerlense gemeentelijke beleid en wat hebben 
de Heerlense politieke partijen (in hun program-
ma’s) hierover de burgers te melden? De nieuwe 
raadsperiode biedt namelijk via een coalitieover-
eenkomst en daaropvolgend collegeprogramma 
mogelijkheden om het mondiale beleid een nieu- 

we impuls te geven. 
 
Voor dit verkiezingsdebat zijn de volgende poli-
tieke partijen rechtstreeks uitgenodigd: SP, Oud-
erenpartij Heerlen, CDA, VVD, D66, Partij voor 
de Dieren, PvdA en GroenLinks. Zij mogen aan-
geven wat zij vinden van het tot nu toe gevoerde 
gemeentelijke mondiale beleid en wat ze van 
plan zijn hieraan te veranderen. Daarbij zien wij 
‘mondiaal beleid’ erg breed: de duurzame ont-
wikkelingsdoelen, Heerlen Fairtrade gemeente, 
maatschappelijk verantwoord ondernemen, 
vluchtelingenbeleid en integratie van alloch-
tonen, armoedebeleid, natuur- en milieubeleid, 
de energietransitie en de strijd tegen klimaat-
verandering plus vrede en veiligheid.  
 
Vanuit de verschillende aan HeerlenMondiaal 
deelnemende organisaties zullen stellingen wor-
den geponeerd waar de partijen hun mening 
over mogen zeggen. Vervolgens zullen wij hier-
over het gesprek aangaan, zowel de partijen on-
derling als met de belangstellenden. 
 
Voor deze bijeenkomst zijn de dan geldende 
Coronamaatregelen voor de horeca van toe-
passing.  
 
Iedereen die aan deze avond wil deelnemen 
wordt verzocht zich aan te melden via het 
onderstaande emailadres. 
 
Café Mondiaal 
 
Deze aflevering van Café Mondiaal wordt ge-
organiseerd door HeerlenMondiaal. 
 
Zoals gewoonlijk zal Harrie Winteraeken het 
gesprek leiden. 
 
 
Voor meer informatie over deze Café Mondiaal 
kunt u terecht bij: 
Harrie Winteraeken  06-52375611    
hwinteraeken@hotmail.com  

http://www.heerlenmondiaal.nl/
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Amnesty Collecte 2022  
 

     
 
Ieder jaar collecteren duizenden vrijwilligers voor 
Amnesty International.  
 
Dit jaar doen zij dit van 13 tot en met 19 maart 
2022. 
 
Zonder al deze mensen zou de collecteweek niet 
mogelijk zijn en samen zorgen zij ieder jaar weer 
voor een enorme som geld voor het werk van 
Amnesty.   
 
Amnesty is een onafhankelijke organisatie en is 
daarom afhankelijk van giften. 
  
Wil je je aanmelden om te collecteren? Neem 
dan contact op met Kees van Veen, een van de 
collectecoördinatoren van Amnesty Parkstad: 
045-5670028 / 06 423 11 835 
c.van.veen@home.nl 
 
Ook kun je een mail sturen naar: 
collecteservice@amnesty.nl of je aanmelden via: 
https://www.amnesty.nl/steun-ons/aanmelden-
als-collectant 
 

 
 
Als de collectant aan je deur staat, geef dan 
ruimhartig!  
 
Collecteren zal ook dit jaar zowel huis-aan- 
huis als online plaatsvinden. Je kunt dan via een 
QR-code doneren via een Facebookpagina.   
 

Pelgrimswandeling 2022 
  

 
 
 
Op zaterdag 26 maart 2022 staat de jaarlijkse 
Pelgrimstocht van het Missionair Overleg Park-
stad, waarin de MOV- en missiegroepen van de 
dekenaten Heerlen en Kerkrade samenwerken, 
op het programma.  
 
De tocht van ongeveer 5 km -dus ook voor de 
ongeoefende wandelaar te doen- staat in het 
teken van het Vastenactie thema: Je land is je 
leven en het project in Brazilië.  
 
Vertrokken wordt vanaf 11.00 bij de St.-Joseph-
kerk aan de Heerlerbaan, Dr. C. Meulemanstraat 
1 te Heerlen.  
 
Onderweg zijn er enkele tussenstops voor medi-
tatie en bezinning. Bij terugkomst is er in de St.-
Joseph-kerk een broodje en koffie beschikbaar.  
 
De bijeenkomst wordt afgesloten met een 
pelgrimsgebed. 
 
Deelname is gratis, maar een vrije gave voor het 
project van Vastenactie in Brazilië is welkom.  
 
Er is ook aandacht voor minderbedeelden van 
dichtbij, het zou fijn zijn als u een of meerdere 
levensmiddelen hiervoor wilt meenemen. 
 
Deelnemen kan alleen maar door voorafgaande 
aanmelding bij mevrouw Ans Houben, liefst per 
email (ajhouben@hetnet.nl) of, wanneer het 
anders niet mogelijk is, per telefoon 045-
5412448.  
 
De op dat moment geldende corona-maatregel-
en zijn van toepassing. 
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8 maart  
Internationale vrouwendag 

                   

 
 

Ook dit jaar vieren vrouwen overal ter wereld op 
8 maart Internationale Vrouwendag en dus ook 
in Parkstad.  
 
De Stichting Vrouwen Heerlen Parkstad organi-
seert op dinsdag 8 maart van 17.45 tot 21.45 in 
het Cultuurhuis, Sittarderweg 145, Heerlen een 
gevarieerd programma. 
 

   
 
Dit jaar is het thema: 
 “ALLE BALLEN IN DE LUCHT”. 
 
Welke ballen houd jij in de lucht? 
Welke ballen laat jij wel eens vallen? 
Welke bal geeft je energie? 
 
Het programma begint met een inleiding op het 
thema ‘Alle ballen in de lucht’ en een terugblik op 
de digitale viering van Internationale Vrouwen-
dag vorig jaar door Miriam van de Mee.  
 
Dan volgt een interview door Jikky Dinçelek met 
vier vrouwen over hún ervaringen met het thema: 
• Kim Stroucken, zij heeft naast haar werk 
een eigen bedrijf. Ze coacht als vrijwilliger en 
heeft twee kinderen.  
• Walaa Baaj, zij kwam in 2016 vanuit Syrië 
naar Nederland, studeerde hier en werkt in de 
kinderopvang. Ze geeft als vrijwilliger Arabische 
les en heeft drie kinderen.  

• Hilde Gielen, zij is alleenstaande moeder 
van een kind. Zij gaf haar vaste baan op om met 
minderjarige alleenstaande vluchtelingen te 
werken.  
• Petra Dassen, burgemeester van 
Kerkrade, is maatschappelijk actief in diverse 
verenigingen. Zij heeft twee kinderen.  
 
Allen gaan in op verwachtingen van henzelf en 
de omgeving, wat hen belemmert en stimuleert 
en hebben vast tips voor andere vrouwen. 
 
Alle aanwezige vrouwen worden op ludieke wijze 
uitgenodigd met elkaar hun ervaringen te delen. 
 

          
 
Diana Olierook zorgt voor de muzikale bijdragen. 
Zij is een allround zangeres en gepassioneerd 
zangdocent. Zij ademt muziek en zorgt voor een 
flinke dosis energie. 
 
Entree € 10,- 
 
Voor inlichtingen en inschrijven vóór 1 maart 
int.vrouwendagheerlen@gmail.com  
 
Voor meer informatie kan men kijken op de 
facebookpagina: Internationale Vrouwendag 8 
maart Heerlen Parkstad.  
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Film: The Hidden Life of Trees 
 

 
 
Parkstad in Transitie nodigt iedereen uit om 
gratis de film: The Hidden Life of Trees te gaan 
zien. 
 
Deze film wordt vertoond op:  
zondag 6 maart om 19.00 (zaal open om 18.30) 
in het Royal Theater in Heerlen (tegenover het 
station) 
 

Kunnen bomen met elkaar communiceren? 
Hebben ze een geheugen en een sociaal leven? 
Deze vragen onderzoekt boswachter en best-
sellerauteur Peter Wohlleben in de film. Je wordt 
als kijker meegenomen in de verborgen wereld 
van bossen en je komt nog meer tot de ontdek-
king hoe bijzonder de natuur eigenlijk is.  
 
In The Hidden Life of Trees komt de schoonheid 
en de bijzondere eigenschappen van de natuur 
prachtig naar voren. Alleen al om die reden zou-
den we de natuur optimaal moeten beschermen. 
Maar de natuur is ook van onschatbare waarde: 
het zorgt ervoor dat de Aarde leefbaar blijft met 
schone lucht, water, voedsel en een fijn leefkli-
maat.  
 
Nog meer redenen om het groen om ons heen te 
beschermen en meer natuur creëren. Om te be-
ginnen in Heerlen ! 
 
Aanmelden:   
 
Voor deze film moeten bezoekers zich 
aanmelden via : 
www.heerlen.partijvoordedieren.nl/agenda   
 
Neem je één of meerdere personen mee? Laat 
deze persoon zich dan apart aanmelden via 
dezelfde link. 
 

 Nieuwbrief februari 2022 
 

 
 
Parkstad in Transitie geeft een aantal malen per 
jaar een nieuwsbrief uit. 
 

                
Onlangs verscheen hun nieuwsbrief van februari 
2022 met daarin aandacht voor: 
 

 26 Februari Repair Café in SamSam 
 Gratis filmvertoning “The hidden Live of 

Trees” 
 Dobbeltuin doet mee aan NLdoet 2022 
 Zaden- en stekruildag & insectenhotel 

bouwen in de Dobbeltuin 
 Gratis film over uitputting en herstel van 

de bodem 
 Vuur & Soep avonden op de Dobbeltuin 

 
Aanmelden:   
 
Wilt u deze nieuwsbrief in uw inbox ontvangen 
stuur dan een email aan: 
 
         parksjtadintransitie@gmail.com 
 
Meer informatie: 
 
www.parksjtadintransitie.nl 

mailto:parksjtadintransitie@gmail.com
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Repaircafé weer present  
in Parkstad 
 

 
 
Het team van Repair Café Parkstad Limburg is 
ook deze maand weer present in Parkstad en 
wel: 

Op zaterdag 26 maart van 10.00 – 12.30 in: 

Sam-Sam 
Mijnzetellaan 6 
Heerlen 

Wat is de bedoeling ? 

U neemt van thuis kapotte spullen mee die u nog 
dierbaar zijn en u gaat deze in het Repair Café 
samen met de deskundigen proberen te repare-
ren. 

De reparateurs, zoals elektriciëns, naaisters, 
timmerlieden en fietsenmakers, die aanwezig 
zijn, zijn zeer ervaren vrijwilligers. 

                

Het Repair Café probeert zo bij te dragen aan 
een mentaliteitsverandering die noodzakelijk is 
om mensen enthousiast te maken voor een duur-
zame samenleving maar bovenal willen de vrij-
willigers van het Repair Café laten zien dat sa-
men repareren leuk, en vaak heel gemakkelijk is. 

Zo valt er ook altijd iets te leren. Wie niets heeft 
om te repareren kan gewoon een kijkje komen 
nemen, de koffie en de thee staan klaar. 

Non-profit 

Repaircafé is een non-profit organisatie en een 
Nederlands concept. Het werkt uitsluitend met 
vrijwilligers. Repaircafé Parkstad Limburg is een 
werkgroep van Parksjtad in Transitie. 

Vrijwilligers ! 

Wij zijn nog steeds op zoek naar handige men-
sen op het gebied van het repareren van elektri-
sche apparaten, fietsen, klokken ed. die een keer 
in de maand ons team willen versterken. 

Wij hebben totaal 9 bijeenkomsten per jaar. 

Meer informatie: 

Voor vragen over of het aanmelden van bijv. een 
reparatie kunt u contact opnemen. 

Telefonisch: 06-53562168 of via de 
mail: repaircafeparkstadlimburg@gmail.com 

Meer informatie over het Repaircafé kunt u vin-
den op de website: www.repaircafeparkstad.nl 
en de facebookpagina onder repaircafeparkstad. 

Kijk ook eens op de landelijke websi-
te, www.repaircafe.nl. 

  

mailto:repaircafeparkstadlimburg@gmail.com
http://www.repaircafe.nl/
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Elzelina, in Memoriam  
 

 
 
Net als velen anderen was uw Inkijk redacteur 
geschokt toen hij las dat zijn voormalige Vlot col-
lega Elzelina was overleden. 
 
Op verzoek schreef Rob Gulpen van Het Vlot-
team deze In Memoriam. 
 
“Mijn lieve schat Elzelina Collaris is afgelopen 
nacht overleden. Ze heeft haar hele leven ge-
vochten maar helaas heeft ze haar laatste ge-
vecht verloren. Het gaat je goed en ik zal je heel 
erg missen.” 
 
Dat schrijft haar partner Leon Middelkoop de dag 
na de nacht van 15 op 16 februari waarin zijn 
Elzelina is overleden. Elzelina was al ruime tijd 
zeer ziek, duidelijk was dat ze daarvan niet meer 
zou herstellen. Een actie om haar bij haar ziek-
bed te overladen met tal van lieve kaarten lever-
de tientallen reacties op. Ik weet zeker dat dit 
haar enigszins tot troost is geweest. 
 
De meeste van mijn (ex-)collega’s bij Stichting 
Noodopvang Parkstad, bij Stichting Vlot en na-
dien het Vlotteam weten niet beter dan dat Elze-
lina er altijd al is geweest en door voormalig co-
ordinator Corrie Schoffelen is binnengehaald.  
 
Voor mij geldt dat, toen ik in 2011 voor de eerste  

keer bij Vlot binnenkwam en ik voor wat eerste 
indrukken over de organisatie verwezen werd 
naar Elzelina, steevast met een pet wat scheef 
op haar hoofd. Wat ik het eerste moment aanzag 
voor jongensachtige bravoure, bleek later een 
tomeloze energie, waarbij Elzelina haar eigen 
zwakke gezondheid verloochenend, letterlijk dag 
en nacht, klaar stond voor haar klanten. Elzelina 
had zo haar eigen opvattingen welke mensen 
recht hadden op onze hulp en opvang. Maar dat 
botste eigenlijk nooit. In onze dossiers treffen we 
nog steeds verslagen aan, van de hand van El-
zelina, die een eigen stijl had, met veel oog voor 
detail. 
 
Elzelina had binnen onze organisatie ook een 
eigen ‘project’, zij hielp de echte dakloze, hulpe-
loze vluchtelingen die in de bossen aan de rand 
van het centrum van Heerlen hun nachten door-
brachten. Als het koud was zorgde zij voor 
slaapzakken (waar ze die vandaag haalde, weet 
ik nog steeds niet), voor eten en poncho’s bij 
regen en sneeuw. Dat waren vaak mannen die al 
zo lang buiten leefden dat opname bij ons niet 
voor de hand lag. Met wat handgeld konden de-
ze wat eten zelf kopen. Als het nodig was sleep-
te Elzelina hen naar huisarts Bram de Wit en van 
daaruit naar het ziekenhuis.  
 
In feite was Elzelina onze eerste echte huis-
meester. Klanten wisten haar bij nacht en ontij te 
vinden en dan ging ze, samen met haar Leon, 
weer naar de huisartsenpost die toen nog ge-
woon Nightcare heette.  
 
Intussen had Elzelina fysiek last van veel onge-
mak en aandoeningen. En die werden in de jaren 
steeds vaker een kwelgeest en spelbreker voor 
haar. Een jaar voordat Vlot opging in het Leger 
des Heils besloot zij eindelijk eens voor zichzelf 
te kiezen en meer tijd te nemen voor haar fami-
lie. 
 
Een enkele keer kwamen wij haar nog wel eens 
tegen, in een rolstoel, in de stad. Geen spatje 
veranderd, nog steeds strijdbaar. Maar dat bleek 
uiteindelijk niet voldoende in haar laatste strijd. 
Wij gedenken een heel lief mens. 
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Even Voorstellen  
 

    
 
In onze rubriek even voorstellen deze maand 
het: Apostolisch Genootschap Limburg. 
 
Apostolisch Genootschap 
Welkom bij de gemeenschap Limburg, locatie 
Heerlen. 
 
Wij vormen een groep mensen die elkaar willen 
inspireren om te werken aan menswaardige we-
reld en elkaar nabij te zijn (ook op kruispunten in 
het leven). Dat doen we door in onze wekelijkse 
ontmoetingen samen te zoeken naar antwoorden 
op levensvragen die op ons pad komen. Wij vor-
men een gemeenschap van mensen waar je je 
welkom kunt voelen en waar je mee mag doen. 
Hier mag je zijn wie je bent. 
 
Sinds 2021 doet de gemeenschap van Aposto-
lisch Genootschap locatie Heerlen mee met 
Heerlen Mondiaal. Aangezien we nog altijd wat 
onbekend zijn, nemen wij hierbij de kans om ons 
voor te stellen. 
 
Het Apostolisch Genootschap in Nederland be-
staat al sinds 1946, de gemeenschap in Heerlen 
ook. Het gebouw waar we samen komen staat 
aan de Meezenbroekerweg 11a. 
 

        

Apostolisch Genootschap is een plaats voor 
religieus-humanistische zingeving. We vormen 
daartoe gemeenschappen en organiseren 
ontmoetingen. Want je kunt van elkaar leren, 
samen wijzer worden en ontdekken hoe je 
betekenisvol kunt leven.  
 
Voor wat achtergrond zie ook kader “Wat 
Geloven wij ?”. 
 
WAT GELOVEN WIJ? 
De schepping ervaren we als een niet te 
bevatten mysterie, dat ons met ontzag vervult. 
We beseffen dat alle leven een eindig deel is van 
een oneindig, ondeelbaar geheel. 
 
Omdat we geloven dat alle leven uit één 
oorsprong voortkomt, willen we elk mens als 
gelijkwaardig zien en steeds weer zoeken naar 
wat ons verbindt. 
 
We geloven dat de macht waaruit alles ontstaan 
is, ook in mensen werkzaam is en tot uitdrukking 
kan komen in liefdevol handelen. Vanuit dat 
besef willen we zin aan ons leven geven. 
 
Als we het woord God gebruiken, doen we dat 
om een naam te geven aan dat wat ons 
overstijgt en ontroert om zo, binnen de 
menselijke werkelijkheid, ruimte te maken voor 
het onzegbare. 
 
Wij ontlenen vertrouwen aan het vermogen om in 
alle levensomstandigheden een liefdevol mens 
te zijn of opnieuw te worden. Dat vertrouwen 
geeft ons moed in het eigen leven waarden als 
compassie, duurzaamheid en solidariteit 
beleefbaar te maken. 
 
We voelen de verantwoordelijkheid om te kiezen 
voor deze waarden en willen in liefde werken 
aan een menswaardige wereld. Apostolisch-zijn 
is geloven en werken. Het geeft zin aan ons 
bestaan en draagt bij aan ons levensgeluk. 
Het ‘licht’ van de liefde willen we koesteren en 
van generatie op generatie overdragen. 

 
De huidige groep leden in Limburg bestaat uit 
ongeveer 400 personen. Dit zijn over het alge-
meen lidmaten. Daarnaast zijn er ook mogelijk-
heden tot aspirant lidmaatschap of sympathisant, 
waarbij je onze waarden onderschrijft en de or-
ganisatie een warm hart toedraagt, maar niet  
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echt actief wilt zijn in de gemeenschap. 
 
Wat gebeurt er dan in de gemeenschap? 
We zien de gemeenschap als een plaats voor 
zingeving en levenskunst. Elke zondag is er een 
viering/eredienst waaraan iedereen die dat wil 
kan deelnemen. Tijdens de Corona-pandemie 
zijn de samenkomsten grotendeels via Zoom 
verlopen of via een livestream op YouTube te 
bekijken. In de (ere)diensten voeden we ons reli-
gieus gevoel en staan we stil bij de dagelijkse en 
praktische vertaling naar ons denken en hande-
len. Elke gemeenschap heeft één of meerdere 
voorgangers, zowel mannen als vrouwen. 
 
Degene die tijdens diensten voorgaat (een gees-
telijk verzorger, m/v) spreekt vanuit eigen erva-
ringen en inzichten. Die persoon speelt ook in op 
wat er leeft in de gemeenschap en in de samen-
leving. De weekbrief, een landelijk geschreven 
actuele overdenking, staat in de dienst centraal. 
Er is afwisseling tussen gesproken woord, over-
denkingen, rituelen, zang en muziek. 
 
De voorganger voor Limburg is Robert van der 
Woude, Hij is getrouwd met Ineke Huizer, is 60 
jaar oud en naast zijn werk als voorganger ook 
zelfstandig werkzaam als financieel adviseur.  
 
Robert van der Woude: 
Ik wil mij inzetten om tot verbinding te komen 
met medemensen, binnen en buiten de gemeen-
schap. In ontmoetingen vind ik het belangrijk om 
het te hebben over zingeving in het leven van 
mezelf en dat van de ander. Ik wil bewust in het 
leven staan. Van daaruit wil ik geïnspireerd wor-
den, maar vooral ook anderen inspireren om 
samen op een zinvolle wijze het verschil te ma-
ken en te werken aan een betere wereld! 
rvdwoude@apgen.nl 

 
 

Samen met hem is er in totaal een groep van in 
totaal 9 vrijwillige geestelijke verzorgers en daar- 

naast 4 ondersteuners.  
 
De gemeenschap Limburg is recent gevormd 
vanuit de gemeenschappen van Heerlen, Bruns-
sum en Sittard en de drie gebouwen van de drie 
gemeenschappen worden gebruikt voor diverse 
samenkomsten. We gebruiken ook wel andere 
locaties. Naast de genoemde erediensten is dat 
ook voor lezingen (werktitel 4-Days) en de zoge-
naamde Sfeergesprekken in Heerlen en Roer-
mond en wandelingen en projectmatige activitei-
ten. Zie ook hierna. 
 
Activiteiten in deze gemeenschap bestaan ver-
der uit het deelnemen aan zangkoren (gemengd, 
mannenkoor, jeugd of kinderkoor). Het meewer-
ken aan het onderhouden van de gebouwen en 
tuin. Dit gebeurt tot nu toe deels door de lidma-
ten zelf en op vrijwillige basis. De kinderen en 
jeugd binnen de gemeenschap worden als zeer 
waardevol gezien en er is voor hen jarenlang 
aandacht en hulp, bijna wekelijks, verspreid in 
verschillende groepen van ongeveer dezelfde 
leeftijd. 
 
We zijn ook op zoek is naar nieuwe vormen om 
elkaar te inspireren, zo is er al een paar jaar 
naast het bezoek aan een dienst de mogelijkheid 
tot een gesprek op zondag, waarbij een groep 
mensen in gesprek gaan over een thema onder 
leiding van een gespreksleider. En we doen an-
dere activiteiten zoals het wandelen op zondag, 
waarbij ontmoeten en het bezig zijn met zinge-
ving voorop staan. 
 
Maatschappelijke betrokkenheid 
We zetten ons in voor meer solidariteit, duur-
zaamheid en compassie in de samenleving. 
Wij richten ons op vier thema’s: 

 Kwetsbaarheid 

 Vrede en verbinding  

 Omgang met de aarde  

 Levensbalans 

Vanuit onze groep in Heerlen zetten wij ons 
daarom in voor de Ambassade voor Vrede/ het 
Vredesplatform in Heerlen. Jan Daems en Peter 
Lammertsma zitten zowel in het Vredesplatform 
als bij Heerlen Mondiaal.  
 
Voor je levensbalans zijn er diversen avonden 
geweest met thema’s als Leven met verlies, Op-
voeden of Zelfbewust leven. Dit zijn steeds een 
viertal samenkomsten waar iedereen die wil zich  

mailto:rvdwoude@apgen.nl
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voor kan inschrijven waarbij het verdiepen en 
van elkaar leren voorop staat. Daarnaast zijn er 
gedurende enkele jaren zogenaamde Sfeerge-
sprekken (themagesprekken elders op locatie) 
georganiseerd. Dit was bijvoorbeeld bij Buurtpunt 
Peter Schunck. Met het doel in gesprek te gaan 
met deelnemers over een onderwerp aan de 
hand van vragen en daarbij ook van elkaar te 
leren.  
 
Op dit moment liggen de Sfeergesprekken in 
Heerlen even stil, voor de locatie Roermond 
gaan ze dit jaar opnieuw van start, met als on-
derwerpen in februari “Verantwoordelijkheid” en 
in april “Loslaten”. Voor informatie zie 
sfeergsprekkenlimburg@gmail.com.  
 

          
 
We organiseren een aantal keren per jaar een 
lezing op zondag die voor iedereen toegankelijk 
is onder de naam 4Days. Onderwerpen zijn altijd 
gerelateerd aan solidariteit, duurzaamheid en 
compassie. Als de regelgeving voor Corona weer 
meer ruimte geeft, zullen wij weer starten in ons 
gebouw te Heerlen. 
 

In de afgelopen jaren zijn er maandelijks mo-
menten geweest waarbij iedereen die dit wilde 
(voor zowel leden als mensen uit de stad) een 
gesprek kon hebben, een open inloop wat we 
“Open Oor” hebben genoemd.  
 
Afgelopen zomer hebben we een zomereditie 
gehad met vier maanden Open Oor in de Dob-
beltuin. 
 
Wij ondersteunen het project Sociaal tuinieren. 
Door dit onder breed onder de aandacht te bren-
gen, Leden kunnen op vrijwillige basis meedoen. 
Sociaal Tuinieren doorbreekt ook het isolement 
van kwetsbare mensen en zorgt voor meer groen 
in wijken. Verwaarloosde tuinen worden opge-
knapt, duurzaam beplant en bijgehouden. 
 
De gemeenschapsleden doen af en toe een ge-
zamenlijke donatie, die wordt vooral gegeven 
aan organisaties die zich lokaal ook inzetten voor 
de zaken waar wij voor willen staan. Zo is er een 
donatie geweest voor Stichting Wensulance, 
Voedselbank Limburg, St. Leergeld, De Wig-
wamvallei en zal er binnenkort een donatie wor-
den overhandigd aan het Ronald McDonaldhuis 
na de waterschade van afgelopen jaar.  
 
Ook is een aantal jaren meegedaan aan Actie 
schoenendoos waarbij mensen een doos kunnen 
vullen met spulletjes ten behoeve van kansarme 
kinderen. 
 
Ook bij Serious Request in Heerlen waren wij als 
groep aanwezig met een mooie donatie. 
 
Tenslotte zijn we lid van “Groene Kerken”. 
 
Er bestaat ook de mogelijkheid om een van onze 
locatie of een gedeelte hiervan te huren. U kunt 
daarvoor contact op nemen met onze coördina-
tor Beheerszaken Arno Mulder:  
amulder@apgen.nl  
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Voedsel voor Afghanistan 

              
Na de succesvolle actie: Kolen voor Afghanistan 
is Stichting Scan een nieuwe actie begonnen 
Voedsel voor Afghanistan. 
 
Met deze actie wil Scan geld inzamelen waar-
mee in Afghanistan, lang houdbaar voedsel 
wordt gekocht voor arme mensen. 
 
In vele landen w.o Afghanistan, zijn de mensen 
in moeilijke omstandigheden door het Corona-
virus. 
 
Een van de meest kwetsbare groepen in de 
afghaanse samenleving zijn de arbeiders: 
mensen die in de ochtend gaan werken en ’s 
avonds hun salarissen gebruiken om eten te 
kopen. 
 
Tegenwoordig stoppen mensen met hun werk uit 
angst voor de corona-ziekte en werkgevers zijn 
terughoudend om werknemers in dienst te nem-
en uit angst dat ze ziek zijn. 
 
Bedenk nu, hoe kunnen die arbeiders de kost  
verdienen voor zichzelf en hun familie’s ? 
 
Je verlaat ‘s ochtends je huis om werk te zoeken, 
maar je kunt geen werk vinden en dan kun je 
met lege handen naar huis gaan !!! 
 
Stichting Scan wil daarom de arbeiders en hun 
familie’s in deze moeilijke situatie helpen. 
 
U kunt ons helpen door een bijdrage over te 
maken op rekeningnummer:  
IBAN: NL75 INGB 0009673353 
BIC: INGBNL2A 
t.n.v. stichting Scan 
onder vermelding van:  
Voedsel voor Afghanistan. 
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Humanistisch Café 
 
 

        
 
  
Het Humanistisch Verbond afdeling Zuid-Limburg 
organiseert op woensdag 16 maart 2022 weer 
een nieuwe bijeenkomst van het Humanistisch 
Café.  
 
Nu er weer bijeenkomsten mogen worden geor-
ganiseerd zal deze editie van het Humanistisch 
Café weer plaatsvinden bij: 
 
Café Pelt 
Pancratiusplein 48 
Heerlen 
 
Het onderwerp waarover wij deze avond van 
gedachten wisselen was bij het verschijnen van 
deze Inkijk nog niet bekend. 
 
Deze editie begint om 19.00 uur en zal tot 21.30 
duren.  
 
Wilt u mee doen? Geeft u zich dan even op via: 
h.v.zuid.limburg@home.nl  ? 
 
Voor meer informatie: 
 
Elske Mooij 
h.v.zuid.limburg@home.nl 
06-52227260       
 
Https://www.humanistischverbond.nl/afdelingen/r
egio-zuid/zuid-limburg/ 

Presentatie Humanisme 
 
 

       
 
Het Humanistisch Verbond afdeling Zuid-
Limburg organiseert op woensdag 9 maart 2022 
een presentatie over Humanisme. 
 
Deze presentatie wordt gehouden in de: 
  
St. Andreas parochie 
Palestinastraat 
Heerlen 
 
en begint om 14.30. 
 
Koos Linders en Elske Mooij zullen vertellen over  
de geschiedenis van het humanisme, de organi-
satie van het humanistisch verbond en wat hu-
manisme persoonlijk betekent. 
 
Wilt u mee doen? Geeft u zich dan even op via: 
h.v.zuid.limburg@home.nl  ? 
 
Voor meer informatie: 
 
Elske Mooij 
h.v.zuid.limburg@home.nl 
06-52227260       
 
Https://www.humanistischverbond.nl/afdelingen/r
egio-zuid/zuid-limburg/ 
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Leesclub 

 

        
 
  
Het Humanistisch Verbond afdeling Zuid-Limburg 
organiseert ook een Leesclub waar boeken wor-
den gelezen en de humanistische aspecten wor-
den besproken. 
 
De eerstvolgende bijeenkomst is op dinsdag 15 
maart en besproken wordt dan het boek van 
Roxane van Iperen,'t Hooge Nest. 
 

                 
 
De bijeenkomsten vinden plaats bij een van de 
groepsleden. Bij het verschijnen van deze Inkijk 
was nog géén locatie bekend. 
 
Wilt u mee doen? Geeft u zich dan even op via: 
h.v.zuid.limburg@home.nl  ? 
 
Voor meer informatie: 
 
Elske Mooij 
h.v.zuid.limburg@home.nl 
06-52227260       
 
Https://www.humanistischverbond.nl/afdelingen/r
egio-zuid/zuid-limburg/ 

Dobbeltuin: 
Zaden- en stekruildag 
insectenhotel bouwen  
 

     
 
De Dobbeltuin heet iedereen van harte welkom 
om op Zondag 13 maart van 11.00 tot 15.00 
zaden en stekjes te komen ruilen. 
 
Ook zal er een insectenhotel workshop gegeven 
worden die geschikt is voor jong en oud, dus 
neem u vooral de kids mee ! 
 
Voor de workshop moet u zich wel even aanmel-
den via: dobbeltuin@hotmail.com 
 
De dobbeltuin is gelegen aan de Dobbelstein-
straat te Heerlen. 
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Film: TANTAS ALMAS 
 

            
 
Op woensdag 2 maart om 20.00 vertoont 
Filmhuis De Spiegel de film: TANTAS ALMAS 
 
Columbia, 2019 
Duur     : 137 minuten 
Regie   :  Nicolás Rincón Gille 
Met      :   José Arley de Jesús Carvallido Lobo,  
                Carlos Enrique Avila Argota en Maria  
                Amanda Vargas Barbosa 
 
Kijkwijzer : 12 jaar  Angst, Grof Taalgebruik 
 

                    
                 
Colombia, aan de oevers van Magdalena rivier, 
2002. José keert na een lange nacht vissen 
terug naar zijn huis diep in het bos. Daar ontdekt 
hij dat paramilitaire troepen zijn twee zonen 
hebben vermoord en hun lichamen in de rivier 
hebben gegooid. 
 
José begint een eenzame reis om zijn jongens 
op te halen en een fatsoenlijke begrafenis te 
geven, om te voorkomen dat hun gekwelde 
zielen vast komen te zitten in deze wereld. In zijn 
kano ontdekt José de magie van een in stukken 
gescheurd land. Deze man heeft alles verloren 
behalve zijn vermogen om ergens in te geloven.  

Het scenario van Tantas Almas is gebaseerd op 
de vele getuigenissen die regisseur Nicolás 
Rincón Gille optekende, gefilmd met lokale, niet-
professionele acteurs die dit alles zelf hebben 
ervaren. Zij slaagden erin om niet alleen het 
paramilitaire geweld te overleven maar ook om 
een nieuwe betekenis aan het leven te geven die 
de terreur kon overstijgen. 
 
Na drie prijswinnende documentaires over de 
nasleep van paramilitair geweld, vertelt Rincón 
Gille in zijn eerste speelfilm over de tijd midden 
in de oorlog: hoe slaagden mensen erin hun 
menselijkheid te behouden zonder in wanhoop 
en waanzin te vervallen? 
 
Inleider: 
Het Colombiaanse El Abrazo de la Serpiente zal 
worden ingeleid door Armand Leenaers, kenner 
van Latijns-Amerika en oud-bestuurslid bij het 
Latin American Film Festival (LAFF) in Utrecht. 
'Een van de manieren om meer te weten te 
komen over dit fascinerende continent is kijken 
naar documentaires en films. In Latijns-Amerika 
zie je veel westerse invloeden maar er zijn ook 
grote inheemse gemeenschappen met eigen 
tradities. Ruim vijf eeuwen na de Spaans-
Portugese kolonisatie is de emancipatie van veel 
van deze groepen onmiskenbaar al is er nog een 
lange weg te gaan waar het bijvoorbeeld de 
positie van indianen en het geweld tegen 
vrouwen betreft.' 
 

                        
 
Trailer:  
 
Voor meer informatie: 
 
https://www.filmhuisdespiegel.nl/programma/ 
 
 
FILMHUIS DE SPIEGEL 
Royal Theater 
Stationsplein 5 
6411 NE Heerlen 
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BMW in botsing met de 
Guarani in Brazilië 
 

 
De Guarani Indianen zijn het wachten beu en 
schreven een brief op hoge poten naar de direc-
tie van BMW in Duitsland.  
 
Zij wonen in enkele dorpen aan de Atlantische 
kust in het Zuiden van Brazilië en juist daar heeft 
de Braziliaanse tak van BMW 8 jaar geleden een 
fabriek gebouwd en in ontwikkeling genomen. Dit 
gebeurde zonder vooraf de Indianengemeen-
schappen te informeren en om hun mening te 
vragen. Hoewel dit ook in Brazilië verplicht is, 
gaven de lokale autoriteiten en de milieudien-
sten BMW zondermeer toestemming voor de 
bouw.  
 
In hun brief van 17 december 2021 aan de auto-
gigant veroordelen de Guarani-leiders de schen-
dingen van hun fundamentele mensenrechten en 
milieurechten en vorderen compensatie en aan-
passingen.  
 

 
 
Want hoe ging het in zijn werk? Eerder, in 2019 
hadden de dorpen en BMW dan eindelijk een 
overeenkomst gesloten. Maar dit bleef bij papier, 
er werd geen uitvoering aan gegeven.  
  

In december bleek plots dat BMW een akkoord 
had gesloten met de regeringsdienst voor Indian-
enzaken Funai, zonder de Guarani erbij te be-
trekken !  
 
De gemeenschappen voelden zich bedrogen. In 
het akkoord staat niets over de meer dan 60 
klachten van de Guarani, die in een onderzoek 
van een erkend adviesbureau, door BMW zelf 
ingehuurd, naar voren waren gekomen.  
 
Daarin ging het o.a. over de aantasting van de 
leefsfeer, van de natuurlijke hulpbronnen, de 
blootstelling aan autoverkeer, het beperken van 
de inheemse rechten. 
 
De Guarani besloten hun brief te sturen naar de 
afdeling Ecologische en Sociale Duurzaamheid 
van het hoofdkantoor in Duitsland. Om deze te 
zeggen dat hun dochterbedrijf het niet goed doet, 
dat het de eigen gedragscodes van het bedrijf 
niet nakomt, dat het zich niet houdt aan de Brazi-
liaanse wet, dat aan milieubeleid doen zonder de 
Inheemse volken niet mogelijk is. 
 
Tegelijkertijd blijven ze ook de andere actoren 
die verantwoordelijk zijn voor deze schendingen 
aanspreken, zoals het Instituut voor het Milieu 
van de deelstaat Santa Catarina (IMA-SC), dat 
sinds het begin milieuvergunningen heeft 
afgegeven zonder de indianen te betrekken. 
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Verborgen dimensies van  
armoede: ‘Wij tellen niet mee’  
 

              
 
Wij als ATD Vierde Wereld Zuid Limburg lazen 
een artikel over de verborgen dimensies van ar-
moede: ‘Wij tellen niet mee’ van 15 december 
2021 door Evelien Lambrecht. 
 
Wij tellen niet mee 
Armoede gaat over meer dan onbetaalde reke-
ningen en geldtekort. Mensen in armoede scha-
men zich ook vaak en zonderen zich dan af.  
“Willen we armoede echt aanpakken, dan moet 
er ook aandacht zijn voor wat verborgen blijft”. 
 
Een litteken 
“Ik denk dat het een litteken is dat je altijd mee-
draagt.”  
Wie met mensen in armoede werkt, weet dat 
armoede veel verder gaat dan een gebrek aan 
middelen. Een job, een huis of werk is bijvoor-
beeld geen garantie om eraan te ontsnappen. 
 
Samen met mensen in armoede 
Armoede is een probleem met diverse kanten, 
maar al die dimensies van armoede werden tot 
nu toe nog weinig onderzocht. Bovendien verge-
ten veel onderzoekers mensen in armoede er bij 
te betrekken. Ze mogen wel hun verhaal vertel-
len of een vragenlijst invullen. Maar verdere in-
breng hebben ze niet hoe de uitslag ook is. 
 
Daarom voerde ATD Vierde Wereld in samen-
werking met de Universiteit van Oxford een on-
derzoek uit om armoede beter te kunnen meten. 
Het project liep gedurende drie jaar in zes landen 
over de hele wereld. De inzichten zijn ook toe-
pasbaar voor Vlaanderen (en Nederland). 
 
Woede, schaamte en verdriet 
Enkele dimensies van armoede zijn breed be-
kend. Ze verwijzen naar een gebrek aan waardig 
werk, onvoldoende en onzeker inkomen, materi-
ele en sociale ontberingen. Maar willen we ar-
moede beter begrijpen en aanpakken, dan moe-
ten we ook andere, meer verborgen dimensies 
zichtbaar maken. Getuigenissen van mensen in  

armoede maken dit duidelijk. 
 
“Als je in armoede leeft, leef je in pijn, stress en 
onzekerheid. Ik ben uitgeput, ik voel me leeg van 
binnen. Troost zoek ik in te veel eten. Maar dat is 
slecht voor mijn gezondheid. Ik heb gisteren een 
hele doos frisco’s opgegeten.” Iemand die in ar-
moede leeft, vat dat gevoel krachtig samen: “Wij 
voeren een dubbele strijd. Een eerste strijd om te 
overleven en een tweede strijd tegen onszelf, 
tegen woede, schaamte en verdriet.” 
 
Opgedrongen afhankelijkheid 
”Waarom moeten wij bij voedselbedelingen altijd 
maar vriendelijk knikken en tevreden zijn met het 
aanbod? Het is dikwijls ongezond voedsel. 
Niemand heeft mij ooit gevraagd of ik die 
voeding mocht eten met mijn suikerziekte. Ik voel 
mij een bedelaar als ik daar naar toe moet. Wij 
krijgen overschot en voelen ons ook zo.” 
 
Gedeelde strijd 
Toch strijden veel mensen die in armoede leven 
moedig verder. Ze vinden energie in de hoop en 
het verlangen om hun kinderen een beter leven 
te geven. Ze doen beroep op hun sterke 
innerlijke wilskracht door te focussen op kansen 
voor een beter leven voor zichzelf en voor hen 
die dichtbij staan. 
 
Institutioneel geweld, waaronder wooncrisis 
en sociaal geweld 
Vaak hebben mensen in armoede negatieve 
ervaringen met instituties: ze voelen zich 
veroordeeld, gecontroleerd en machteloos. De 
echte deskundigen zijn de professionals, niet de 
mensen die in armoede leven. 
 
Een schrijnend voorbeeld van institutioneel 
geweld is de wooncrisis. In Vlaanderen wachten 
150.000 mensen op een sociale woning. 
 
Mensen in armoede worden vaak gestigmati-
seerd, genegeerd of uitgesloten door anderen. 
Soms gebeurt dat bewust en opzettelijk, vaker 
komt het voort uit een gebrek aan kennis over 
armoede. Het is een vorm van sociaal geweld, 
een volgende dimensie van armoede die vaak 
verborgen blijft. 
 
De kennis en vaardigheden van mensen die in 
armoede leven worden zelden gezien, erkend of 
gewaardeerd. Mensen in armoede worden 
daardoor onzeker over hun kennis en vaardig- 
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heden. Wij horen ervaringsdeskundigen vaak 
zeggen: “Wij zijn niets, wij tellen niet mee.” 
 
Anders meten en bestrijden 
Dit onderzoek is een appel aan politici om 
armoede anders te meten en te bestrijden. 
Er is een jaarlijkse bevraging rond armoede 
uitgevoerd in alle landen van de Europese Unie. 
 
Wanneer volgt ons land? 

Reislustig gereedschap  
Gezocht ! 

                
 
Het project WereldTools van Stichting Wereld-
Wijd helpt mensen (asielzoekers) die terug keren 
naar hun land met het opzetten van eigen bedrijf. 
 
Voor hen zijn wij op zoek naar materialen, ge-
reedschap en kleine machines; tweedehands of 
nieuw. Bijvoorbeeld: boormachines, slijpmachi-
nes, haakse slijpers, cirkelzagen, decoupeerza-
gen, timmer-,elektro-,metaalbewerkings-,tuin-en 
landbouw gereedschappen. 
 
Daarnaast zijn we ook altijd opzoek naar naai-
machines (stoffen), laptops en/of keuken/horeca 
materialen. Eigenlijk alles wat beroepsmatig te 
gebruiken is. 
 

                          
 
Puilt uw schuur uit van ongebruikt gereedschap? 
Of heeft u alles dubbel? Doneer het aan Stich-
ting WereldWijd !  
 
Wij knappen het op en maken er nuttig gebruik 
van. Wij hebben in de afgelopen jaren al honder-
den mensen met diverse bedrijfjes geholpen. En 
dat dankzij de steun van mensen zoals u waar 
wij spullen van krijgen.  
 
Heeft u heel veel spullen? Dan komen wij ze 
desgewenst ophalen. 
 
Er kan contact opgenomen worden met stichting 
WereldWijd, via  
043-4083122 of info@stichtingwereldwijd.nl 
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Stichting ICMP: Jaarverslag 2020 
 

                    
 
In 2005 heeft een groep immigranten uit Irak de 
Stichting Iraakse Cultuur & Maatschappij Park-
stad (SICMP) opgericht.  
 
Het bestuur bestaat uit de volgende vijf 
personen:  
Fadhel Al Hassouni (voorzitter en penning-
meester); 
Abdul Razak Khafaji (secretaris); 
Suhad Hussein Chead Hamdawi;  
Gania Yousif Obaid;  
Batoel Hassoen Shaghith. 
 

 
 
De belangrijkste doelen van de stichting zijn: 
• Het bevorderen van de onderlinge betrekkingen 
tussen de Nederlandse en Irakese bevolking, 
door middel van het organiseren van diverse 
activiteiten; 
• Het helpen bevorderen van de integratie en 
emancipatie van mensen met Irakese achter-
grond in de Nederlandse maatschappij; 
• Het stimuleren van (Irakese) mensen om actief 
deel te nemen aan de maatschappij om de be-
langen van mensen en de maatschappij te 
bevorderen; 
• Het signaleren van knelpunten en problemen 
van de achterban en het adviseren en meewerk-
en aan oplossingen voor deze knelpunten en 
problemen; 
• Het bemiddelen tussen de Irakese mensen en 
Nederlandse instanties; 

• Het vieren en herdenken van culturele en 
traditionele aangelegenheden. 
 
ICMP werkt vooral vanuit het oogpunt van de 
belangen van Irakese mensen. Het integreren in 
de Nederlandse samenleving staat centraal maar 
wel met het behoud van de eigen identiteit. 
 
In Parkstad Limburg leven sinds de eerste 
vluchtelingenstroom in 1993 zo’n 250 Irakezen 
die een verblijfsvergunning of de Nederlandse 
nationaliteit bezitten. Ook verblijven er veel Ira- 
kezen in het asielzoekerscentrum AZC in 
Heerlen. 
 
Spreekuren: 
 
De organisatie werkt louter met vrijwilligers en is 
onafhankelijk.  
 
De Stichting ICPM heeft zelf géén inkomsten 
maar heeft wel een werkruimte in het gebouw 
van Alcander, Kruistraat 103 in Heerlen. 
 
In deze ruimte wordt het spreekuur op afspraak 
gehouden en er werken vier vrijwilligers. 
 
Op deze spreekuren kan men terecht met al uw 
vragen over:  
 
sociale zekerheid, recht op uitkering , bijzondere 
bijstand en het gemeentelijke minimabeleid; plus 
recht op toeslagen (huurtoeslag, zorgtoeslag, 
kindgebonden budget, alleenstaande ouderkor-
ting), werk en onderwijs, inburgering, vreemde-
lingenzaken (recht op verblijf in Neder-land, 
asielzaken, huisvestiging, gezinsherenig-ing.  
 
En tot slot over verzekeringen (ziektekosten-
verzekering, Wettelijke Aansprakelijkheidsver-
zekering,  woonverzekering, begrafenisverzek-
ering enz.) 
 
U kunt er formulieren (laten) invullen (bijvoor-
beeld voor kwijtschelding gemeentelijke belas-
ting en waterschapsheffingen) een betalings-
regeling aanvragen en de administratie op orde 
brengen. 
 
De adviezen van de Stichting ICMP zijn gratis. 
 
In  2020 hebben 165 mensen in totaal 511 keer 
het spreekuur bezocht, waarvan 151 (474 be-
zoeken) uit Heerlen (inclusief Hoensbroek) 
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kwamen. In totaal betekende dat meer dan 430 
uur advieswerk. 
 
Op het spreekuur is het aantal mensen afkomstig 
uit Irak met 30 % niet de grootste groep. Dat zijn 
de mensen uit Syrië met 40 %. Zie hier in de 
tabel de grote variatie in herkomst van de 
klanten uit 2020: 
 

Herkomst Aantal klan-
ten 

Afghanistan 2 

Algerije 1 

Bosnië en Herzegovina 1 

Colombia 1 

Eritrea 11 

Guinee 4 

Irak 49 

Iran 2 

Jemen 2 

Kosovo 1 

Marokko 2 

Soedan 1 

Somalië 4 

Sri Lanka 4 

Stateloos 6 

Syrië 66 

Tunesië 2 

Turkije 1 

Totalen 165 
 

Workshops participatieverklaring: 
 

 
 
De Gemeente Heerlen heeft in samenwerking 
met SICMP een aantal workshops georganiseerd 

speciaal voor statushouders en nieuwkomers.  

Vanaf 1 oktober 2017 is het traject participatie-
verklaring een onderdeel van de inburgering. De 
nieuwkomers moeten dit traject doorlopen in het 
eerste jaar van hun verblijf in Nederland. 
  
Als met niet binnen één jaar een officiële partici-
patieverklaring heeft, dan krijgt de nieuwkomer of 
de statushouder een boete van de Dienst Uit-
voering Onderwijs (DUO) van het ministerie van 
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Ook kan 
hij/zij dan géén geld meer lenen bij DUO. 
 
Busreizen naar Brussel: 
Jaarlijks organiseert de stichting twee busreizen 
naar Brussel. Het is dé gelegenheid voor zowel 
autochtonen als allochtonen om in contact te 
komen met elkaar. Iedereen mag meegaan te-
gen betaling van een kleine bijdrage. In Brussel 
kan men de hele dag winkelen in het centrum of 
op de Grote Markt. 
 
Afsluitend: 
SICMP is steeds meer bekend bij allochtonen, 
voornamelijk de Irakezen. Door de inzet van het 
bestuur en de vrijwilligers heeft de Stichting 
ICMP diverse mensen in regio Parkstad Limburg 
hulpverleend. Klanten kennen ook steeds beter 
de wet- en regelgeving waar ze in Nederland aan 
moeten voldoen. Hierdoor kunnen ze beter aan 
de samenleving deelnemen. Zo levert de SICMP 
een aanzienlijke bijdrage aan het vormgeven van 
burgerparticipatie en het bevorderen van de 
multiculturele samenleving in Parkstad Limburg. 
 
Voorzitter Al Hassouni is overigens niet zo posi-
tief over de huidige situatie: “Het lijkt de laatste 
tijd niet zo goed te gaan met de multiculturele 
samenleving. De standpunten in de politiek ver-
harden en steeds vaker lijken er problemen te 
ontstaan tussen de verschillende culturele groe-
pen in de Nederlandse samenleving. En de posi-
tieve kanten van de multiculturele samenleving 
zijn nauwelijks meer onderwerp van gesprek.” 
Maar daar wil de Stichting Iraakse Cultuur en 
Maatschappij Parkstad graag tegenwicht aan 
bieden. 
 
Stichting ICMP 
Kruisstraat 103,  
6411 BS Heerlen 
045-5602525 of  06-33929276 
sicmp2006@yahoo.com   
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Reizen is een ontmoeting 
 

                   
Op zaterdag 26 maart organiseert de Stichting 
Iraakse Cultuur & Maatschappij Parkstad een 
reisje naar Brussel. 
 
Het reisje komt in het kader van de samenleving 
tussen Autochtonen en Allochtonen. Mensen met 
verschillende achtergronden samen laten reizen 
is de doelstelling. 
 
REIZEN bevorderen de samenleving. Het doel 
van deze reis is ook nieuwe verbindingen maken 
in de samenleving. De afstand tussen de burgers 
neemt toe en de multiculturele samenleving 
wordt negatief beoordeeld. Je ziet dat heel veel 
groepen mensen (Moslims, Christenen, Turken, 
Antillianen, Marokkanen, Nederlanders etc.) in 
hun eigen omgeving blijven en zich niet vermen-
gen in de samenleving. 
 
Stichting ICMP levert een bijdrage aan het vorm-
geven van burgerparticipatie en het bevorderen 
van de multiculturele samenleving in Parkstad 
.Om burgers en maatschappelijke organisaties in 
de toekomst te betrekken bij het beleid wordt een 
agenda ingesteld. 
 
Kosten: € 15,00 per persoon. 
 
Vertrekplaats: Achterkant van Station Heerlen 
(Spoorsingel). 
 
Vertrektijd: 08.00 
Tijd terug : 18.00 vanuit Brussel. 
 
Iedereen is welkom !!! 
 
Aanmelden:  
vanaf 1 februari tot en met 5 maart 2022 
 
Via: 
 
06-33929276 of sicmp2006@yahoo.com 

Incidentele activiteiten van MC De 
Heksenketel in maart 
 

          
 
In maart 2022 organiseert moedercentrum De 
Heksenketel weer een aantal incidentele 
activiteiten: 
 
Macrame 
 

              
 
Het is weer helemaal terug van weggeweest! 
Macramé is een zeer oude techniek waarbij je 
verschillende draden samenknoopt. Er zijn ver-
schillende soorten knopen: zoals onder andere 
de weitasknoop,  Turkse knoop, of Cordon knoop 
. De knopen waarmee gewerkt worden zijn niet 
moeilijk.  Je leert hier de basisknopen, waarmee 
je eindeloos kunt fantaseren tot je het juiste eind-
product  hebt, helemaal naar jouw smaak. 
Je kunt er de leukste voorwerpen mee  maken 
zoals sieraden, tassen,  gordijntjes, lampen-
kappen, wandkleden, etc. Maar dus ook decora-
tieve  mandjes/hangers waarin flesjes of potten 
voor planten kunnen. 
 
Wanneer: donderdag 10 maart  
                 donderdag 17 maart   
Tijd         : 13.00 – 15.00 
Kosten    : € 5,- inclusief materialen. 
        € 2,- vervolg les op 17 maart 
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Lentebloemstuk 
 

 
 
Daar krijg je toch direct goede zin van? 
Als het vroege voorjaar gaat ontluiken en dan 
zo’n  heerlijk bloemstuk op tafel of in de hal doet 
altijd zo opfleurend aan na die donkere koude 
winter. Het is ontspannend ook om met de natuur 
bezig te zijn en een kunstwerkje van bloemen te 
creëren.  
 
Je kunt dit bloemstuk zelf samenstellen uit ingre-
diënten die hier aanwezig zijn, maar je kunt van-
zelfsprekend ook zelf wat leuke, decoratieve frut-
selspulletjes meebrengen. 
 
Wanneer: donderdag 24 maart  van  
Tijd         : 19.00 – 21.00 
Kosten   :  € 7,- 
 
Bloempot/vaas pimpen 
 

              
 
Die oud bloempot, waar je al langer over zit te 
dubben om die maar eens weg  te gooien, doe 

maar niet. 
Je kunt ze zo leuk oppimpen dat je ze niet meer 
terug kent. Er zijn zoveel mogelijkheden om ze 
er leuk, grappig, kleurrijk of stijlvol uit te laten 
zien. Je kunt er beroepen op laten zien, je favo-
riete hobby of auto er op schilderen. Maar ook 
een natuur tafereeltje, je lievelingsbloem of -dier, 
een mooie wolkenpartij of strand elementen. Te 
veel om op te noemen. 
Leef je uit en duik vol enthousiasme in deze 
vrolijke workshop. 
 
Wanneer: donderdag 31 maart  
Tijd         : 13.00 – 15.00 
Kosten   : € 6,-  
 
Voor meer informatie en aanmelden van deze 
activiteiten kunt u terecht bij: 
 
06-18956083 
 
mcdeheksenketel@gmail.com 
 
Mc de Heksenketel, 
Mijnzetellaan 6 
Heerlen 
 
http://www.mc-deheksenketel.nl/ 
 
Wij zijn ook te vinden op Facebook: 
 
https://www.facebook.com/pages/Mc-de-
Heksenketel/247119558817026 
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SAMEN TEGEN RACISME EN 
DISCRIMINATIE 

 
 
Op zaterdag 19 maart organiseert het Comité 21 
Maart een grote anti-racisme demonstratie in 
Amsterdam.  
 
De demonstratie start om 14.00 op de Dam. 
 
De afgelopen twee jaar is de wereld hard geraakt 
door de corona-pandemie. Dit heeft voor ont-
wrichting van de samenleving gezorgd. 
Daarnaast zien we een toename van flexibili-
sering van de arbeidsmarkt en een groot tekort 
aan betaalbare woningen. De bestaanszekerheid 
van grote groepen mensen is daardoor in de knel 
gekomen. Op het bestuurlijke niveau is er sprake 
van institutionele discriminatie/racisme en struc-
turele uitsluiting op basis van etniciteit en na-
tionaliteit. Dat zien we terug in het kinderopvang-
toeslagen-schandaal, maar ook in etnisch-profi-
leren door de politie.  
 
Daarbij valt de afgelopen jaren een verontrusten-
de toename van haat en geweld te zien op basis 
van etniciteit en identiteit. Dat is vooral het ge-
volg van de groei van extreem-rechtse groeper-
ingen in Nederland (en wereldwijd). De weerslag 
daarvan zien we terug in berichtgeving in de me-
dia. 
 
Het gevolg is dat anti-Zwarte Piet-activisten, 
moslims/moslim-vrouwen, joden, LHBTQI+ers en 
vluchtelingen, maar ook moskeeën en AZC’s de 
afgelopen jaren doelwit zijn geweest van verbaal 
dan wel fysiek geweld van de kant van extreem-
rechtse groeperingen. Onder invloed van de co-
rona-pandemie is daar versterkt racisme tegen 
Oost-Aziaten bijgekomen.  
 
In maart 2021 hebben rechtse en extreem-recht-
se partijen bij de landelijke verkiezingen hun po-
sitie verder weten te versterken. In maart 2022 
zullen er opnieuw verkiezingen worden gehou- 

den – nu voor de samenstelling van de gemeen-
teraden. 
 
Er moet alles aan gedaan worden om ervoor te 
zorgen dat extreem-rechtse partijen en racisten 
uit de gemeenteraden geweerd worden. Daar-
aan kunnen wij bijdragen door samen een vuist 
tegen deze krachten te maken. 
 
Op zaterdag 19 maart gaan we – in het kader 
van een wereldwijde protestdag – in Amsterdam 
de straat op om te strijden voor joú – wie je ook 
bent. Wij zijn daar voor álle kleuren, alle etnici-
teiten en alle achtergronden, gevlucht of op een 
andere manier ontheemd geraakt, alle religieuze 
groepen, alle gender-identiteiten, elke geaard-
heid, abled or not, economisch sterk of niet. Jij 
wordt hier gezien, gehoord en mag hier je plek 
opeisen – in jouw belang en in dat van vele 
anderen.  
 
Het is VAN WEZENLIJK BELANG om SAMEN 
de strijd aan te gaan, ELKAAR te blijven vinden 
en ons te VERBINDEN. Laten wij samengaan 
voor het opbouwen van een NOG BREDER 
FRONT tegen racisme en discriminatie binnen 
ONZE SAMENLEVING. 
 
Comité 21 Maart is een brede anti-racisme 
coalitie die bestaat uit uiteenlopende maat-
schappelijke organisaties.  
 
Het comité is vernoemd naar de door de VN 
uitgeroepen Internationale Dag tegen Racisme.  
 
In de week voorafgaand aan de demonstratie 
organiseren wij in samenwerking met Pakhuis de 
Zwijger ook een anti-racismeweek met 
bijeenkomsten.  
 
Voor meer informatie over de oproep en het 
programma:  
 
www.21maartcomite.nl  
 
https://www.facebook.com/comite21maart 
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Agenda Maart 2022 
 
   
Wo      2   Film: Tantas Almas 
                 Filmhuis De Spiegel 
                 Stationsplein 5 
                 Heerlen 
                 20.00 
 
Do       3   Café Mondiaal: wat hebben partijen te  
                                            bieden? 
                 2 gezusters/Luciushof 
                 Putgraaf 3 
                 Heerlen 
                 Aanvang: 19.30 
 
Zo       6    Film: Hidden Life of trees 
                 Royal Theaterl 
                 Stationsplein 5 
                 Heerlen 
                 19.00 
 
Di        8   Internationale vrouwendag 
                Cultuurhuis  
                Sittarderweg 145 
                Heerlen 
                17.40 
 
Wo     9   Presentatie Humanisme 
                St. Andreasparochie 
                Palestinastraat 
                Heerlen 
                14.30 
 
Zo      13  Start Amnesty Collecte 2022                    
 
Di       15  Leesclub Humanistisch Verbond 
 
Wo     16  Humanistisch Café 
                 Cafe Pelt 
                 Pancratiusplein 48 
                 Heerlen 
                 19.00 
 
Za       26  Repair café 
                  Sam-Sam 
                  Mijnzetellaan 6 
                  Heerlen 
                  10.00 – 12.30 
 
Za       26   Pelgrimswandeling 
                  Start: St. Joseph Parochie 
                            Heerlerbaan 
                            Heerlen 
                           11.00 

 


