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Café Mondiaal : Schrijnende 
kinderarmoede, wat doen we 
eraan ? 
 

            
 

         
 
Op donderdag 7 april organiseert Heerlen 
Mondiaal de 75 ste editie van Café Mondiaal in 
combinatie met het Humanistisch Café met als 
thema: Schrijnende kinderarmoede, wat doen 
wij eraan ? 
 
Deze editie begint om 19.30 en vindt plaats in de 
Tuinkamer van De 2 gezusters/Luciushof  ge-
legen aan de Putgraaf 3 in Heerlen. 
 
Café Mondiaal en het Humanistisch Café houden 
een gezamenlijke avond met als gesprekson-
derwerp ‘kinderarmoede’. 
 
Nederland is een van de rijkste landen ter wereld 
en toch slagen we er niet in om niemand in ar-
moede te laten leven. Armoede komt zelfs veel 
voor (geschat ± 10-15 % van de bevolking). Door 
armoede kunnen velen niet volwaardig aan onze 
samenleving deelnemen. Inflatie en hoge ener-
gieprijzen zijn een extra last.  

Kinderen die opgroeien in armoede hebben daar 
hun leven lang last van. Zij worden met achter-
stand geboren, zijn kansarmer en vaak gaat de 
armoede van generatie op generatie over. 
 
Tijdens deze gecombineerde Humanistisch Café 
en Café Mondiaal gaan we specifiek in op de 
schrijnende kinderarmoede.  

                          
Pauline Schaafstra zal de (korte) inleiding ver-
zorgen. Zij is werkzaam bij de gemeente Sittard-
Geleen en houdt zich specifiek bezig met kinder-
armoede. Zij adviseert beleidsmedewerkers over 
kinderarmoede en legt verbindingen tussen in-
woners, (keten)partners en uitvoerders zodat zij 
gezamenlijk kunnen proberen om ieder kind vol-
waardig te laten meedoen. 
 
In het op de inleiding volgende gesprek wordt 
bezien of deze activiteiten voldoende succesvol 
zijn. Of moet er (veel) meer gebeuren?  
 
Café Mondiaal  
 
Deze aflevering van Café Mondiaal wordt geor-
ganiseerd door HeerlenMondiaal samen met het 
Humanistisch Verbond afdeling Zuid-Limburg. 
 
Zoals gewoonlijk zal Harrie Winteraeken het ge-
sprek leiden. 
 
Voor meer informatie over deze Café Mondiaal 
kunt u terecht bij: 
 
Elske Mooij van het Humanistisch Verbond af-
deling Zuid-Limburg : c.mooij@home.nl) 
 
Harrie Winteraeken  06-52375611    hwinterae-
ken@hotmail.com   

http://www.heerlenmondiaal.nl/
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Goede Vrijdag 2022 bij 
HeerlenMondiaal 
 

              
 
       

  
 
Solidariteitsviering over lijden, mensenrech-
ten, strijd en inzet, verbondenheid. 
 
Een aantal groepen in Parkstad Limburg, vere-
nigd binnen HeerlenMondiaal, dat zich bezig-
houdt met mondiale thema’s, viert sinds jaren 
samen de Goede Vrijdag. 
 
Na de Coronacrisis pakken wij de draad graag 
weer op en wel op: 
 
vrijdag 19 april van 14.30 tot 16.00 in 
het Savelbergklooster aan de Gasthuisstraat 2 
te Heerlen. 
 
De naam van Jezus van Nazareth is verbonden 
aan Goede Vrijdag. Hij kreeg te maken met bruut 
geweld, zoals zoveel mensen voor hem en na 
hem. Jezus is ook een persoon die ons laat zien 
wat onderlinge verbondenheid en solidariteit kan 
betekenen. 
 

 
 

Dit jaar staat de bijeenkomst in het teken van het 
thema van de Vastenactie 2022: ‘Je land is je 
leven’.  
 
Daarbij besteden wij aandacht aan de Oekraïne: 
land in oorlog en deels door Rusland bezet land. 
Maar ook aan Brazilië: waar voor inheemse vol-
ken de landrechten niet worden gerespecteerd 
en waar het milieu en voedselzekerheid in 
gevaar zijn. Specifiek wordt daarbij aandacht 
besteed aan het Vastenactieproject ‘Brazilië’. 
 

 
 
 
Programma: 
 
14.30 : ontvangst met koffie en thee. 
15.00 : welkom – viering met muzikale omlijsting. 
Vanaf ± 15.45 uur: gelegenheid tot napraten. 
Vanzelfsprekend is iedereen van harte welkom !!! 
 
Voor meer informatie kunt u terecht bij: 
 
Ans Houben van het Missionair Overleg 
Parkstad, ajhouben@hetnet.nl  of 045-5412448, 
 
Wim van Kempen, 
wimvankempen@kpnplanet.nl en  
045-5722503. 
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Vooraankondiging:  
lezing ATD de Vierde Wereld 
 

          
 
Op 10 mei 2022 van 19.00 tot 21.30 houdt John 
Habets een lezing over zijn twee recent 
geschreven boeken: “Waarde(n)volle wereld” en 
”Naar een nieuwe wereld”. 
 
In een “WAARDE(N)VOLLE WERELD” gaat het 
over uitsluiting. Uitsluiting niet alleen van men-
sen trouwens, ook de economie zorgt voor uit-
sluiting. Allerlei kosten en waarden spelen in de 
economie geen rol en worden over het hoofd ge-
zien. In een “WAARDE(N)VOLLE WERELD” 
werd de natuur/het milieu als uitgangspunt geko-
zen om dit inzichtelijk te maken. 
 
In “NAAR EEN NIEUWE WERELD” wordt ge-
schetst hoe de wereld in een diepe crisis ver-
keert. Groei wordt gezien als dé motor achter 
(economische) ontwikkeling. Er zijn echter gren-
zen aan de groei. Dit uit zich op velerlei gebied; 
van milieuvervuiling en klimaatverandering tot de 
uitputting van grondstoffen, water – en lucht-ver-
ontreiniging. Steeds meer grenzen worden over-
schreden; ten koste van het goede leven en de 
draagkracht van de planeet. 
 
Duidelijk is, dat met het onverkort vasthouden 
aan de huidige ‘groei met oogkleppen’ de toe-
komst van de wereld op het spel wordt gezet. 
 
De lezing en dialoog zullen plaatsvinden in:  
 
Andreaskerk,  
Palestinastraat 326 
Heerlerbaan. 
 

               

Petitie: Stop de Ferrograõ 
spoorlijn door de Amazone 

 

De Braziliaanse overheid heeft een spoorlijn 
goedgekeurd die het Amazonewoud over een 
lengte van 933 km zal verscheuren en grote 
stukken inheemse grond zal vernietigen. 

Het "Ferrogrão" project wordt door de overheid 
erdoorheen gejaagd, actief gesteund door agri-
business reuzen als Bunge, ADM en Cargill - die 
in dit gebied flink veel winst kunnen maken. 

Het verwoesten van oeroude bomen en dorpen 
kan elk moment beginnen - maar gezamelijk 
kunnen wij deze vreselijke ramp nog steeds te-
genhouden. 

Inheemse leiders vragen uw, burgers van over 
de hele wereld, dringend hulp om te laten mer-
ken dat wij toekijken waardoor wij dan de druk 
kunnen opvoeren op beleidsmakers in Brazilië 
en daarbuiten om met deze gruweldaad te stop-
pen. 

Wij moeten met z’n allen de hebberige bedrijven 
en politici laten weten dat wij tegen de Dodelijke 
Spoorlijn zijn.  

Het deel van het Amazoneregenwoud waar dit 
project is gepland staat wereldwijd bekend om 
de unieke en rijke biodiversiteit. Maar deze over-
vloed trekt ook de miljardenindustrie en hebberi-
ge politici, die op een ondoorzichtige manier 
moorddadige projecten zoals Ferrogrão goed-
keuren.  

De organisatie Sum of Us is een petitie gestart 
en deze kan getekend worden via: 

https://actions.sumofus.org/a/stop-de-
dodelijke-spoorlijn 
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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 30 april 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 website, 
 www.repaircafe.nl. 
 

  

mailto:repaircafeparkstadlimburg@gmail.com
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Even Voorstellen  
 

    
 
In onze rubriek even voorstellen deze maand 
het: Humanistisch Verbond afdeling Zuid-
Limburg. 
 
De afdeling Zuid-Limburg van het Humanistisch 
Verbond is sinds twee jaar aangesloten bij 
Heerlen Mondiaal.   
 
De redacteur van de Inkijk wilde deze maand 
een stukje over het Humanistisch Verbond publi-
ceren en dat vind ik, Elske Mooij, als afdelings-
voorzitter, natuurlijk erg leuk.  
 
Voor humanisten zijn de maatschappelijke en so-
ciale kwesties, waar Heerlen Mondiaal haar aan-
dacht op richt, ook belangrijk. Aandacht voor de 
mens, en de natuur in het geheel, staan hierbij 
voorop. 
 
Veel van onderstaande informatie komt van de 
website van het Humanistisch Verbond. 
 
Het Humanistisch Verbond werd in 1946, kort na 
de Tweede Wereldoorlog, opgericht met als doel 
menswaardigheid in Nederland te bevorderen.  
Daarmee kregen niet-gelovigen een eigen ver-
band in de toen sterk verzuilde Nederlandse sa-
menleving, waarin het christelijk geloof de bo-
ventoon voerde.  
 
Mijn moeder vertelde mij dat de gereformeerde 
buurvrouw haar terecht wees als zij de luierwas 
aan de lijn hing op zondag. Voor mijn vader was 
dat des te meer reden om een afdeling op te 
richten in Sneek. In die tijd volgde al snel 
erkenning als de officiële (niet-godsdien-stige) 
levensbeschouwelijke organisatie. 
 
        

Leven, liefde en dood 
 
Het Humanistisch Verbond komt op voor een sa-
menleving waarin we vrij zijn om onze eigen in-
vulling te geven aan leven, liefde, denken en 
dood en waarin we verantwoordelijkheid nemen 
voor elkaar. Zo komen we op voor de vrijheid om 
te kiezen wie je lief wilt hebben, hoe je wilt leven 
en hoe je wilt sterven. Wanneer de vrijheid om te 
kiezen in het geding is, laten wij van ons horen.  
 
Het Humanistisch Verbond komt op voor het 
recht te geloven wat je wilt. Dus ook voor het 
recht om níet te geloven. Voor religieuze mensen 
is vaak al goed georganiseerde steun. Voor niet-
religieuze mensen ontbreekt die steun in grote 
delen van de wereld. Wij vragen voortdurend 
aandacht voor de positie van deze vaak vergeten 
, maar grote groep Nederlanders en wereldbur-
gers.  
 
Wij zijn de enige organisatie in Nederland die op-
komt voor vrijdenkers op de vlucht. Zo heeft on-
ze afdeling met een groep asielzoekers geduren-
de twee jaar gesprekken gevoerd over ‘humanis-
me’. Hoe ziet een leven zonder islam er uit. 
 
Geestelijke verzorging 
Voor hulp bij levensvragen kun je terecht bij 
geestelijk verzorgers, of je nu gelovig bent of 
niet. Humanistisch geestelijk verzorgers zijn er 
voor álle mensen met levensvragen. Ze werken 
in alle lagen van de samenleving binnen organi-
saties zoals de gevangenis of het leger, in de 
zorg, maar ook in de eerstelijnszorg, in de psy-
chiatrie. Sommigen ook als zelfstandig profes-
sional daarbuiten. Waar ze zich ook bevinden, 
hun werkterrein is altijd de mens.   
 
In levensbeschouwelijke tradities is hulp bij le-
vensvragen van oudsher heel gewoon: mensen 
gingen, of gaan, daarvoor naar de pastoor, de 
dominee, imam of rabbijn. Ook in een sterk 
ontkerkelijkte samenleving heeft levensbeschou-
welijke begeleiding grote waarde.  
 

Humanistisch geestelijke verzorgers geven daar-
aan een eigentijdse en voor iedereen toegan-
kelijke vorm.  
 
Hoe maken humanistisch geestelijk verzorgers 
het verschil? Zoeken naar de kracht van mensen 
zelf. 
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Organisatie 
 
Het Humanistisch Verbond is een vereniging met 
bijna 17.000 leden, 32 afdelingen en werkgroe-
pen, een bestuur en een landelijk bureau.  
 
De afdelingen organiseren cursussen, lezingen, 
gespreksgroepen en themabijeenkomsten.  
 
De afdeling Zuid-Limburg heeft ongeveer 300 
leden en een 3 persoons bestuur. Als voorzitter 
vind ik het belangrijk verbinding te leggen: wat 
hebben we gemeen met elkaar en hoe ga je om 
met verschillen.  
 
Onze belangrijkste activiteiten zijn Humanistisch 
Café, leesclub,  gespreksgroep, wandelingen en 
we hebben een filmgroep om gezamenlijk films 
in het filmhuis te bekijken.  
 
Eén of twee keer per jaar bieden we een cursus 
aan. Wilt u meer weten, neem dan contact op 
met onderstaand e-mailadres. 
 
Een groeiende beweging 
 
In de afgelopen jaren heeft het humanisme in 
Nederland in veel meer organisaties vorm ge-
kregen.  
 
Utrecht heeft de Universiteit voor Humanistiek, 
de enige universiteit ter wereld op humanisti-
sche grondslag.  
 
Op radio en televisie kun je luisteren en kijken 
naar omroep Human, met programma’s over 
maatschappelijke vraagstukken.  
 
De vereniging Humanitas helpt bij problemen 
zoals schuldhulpverlening en beheert o.a. ver-
zorgingstehuizen. Ontwikkelings-organisatie Hi-
vos komt wereldwijd op voor een democratische, 
groene samenleving. Tal van organisaties, zoals 
Stichting Huis van Erasmus, Humanistisch Vor-
mingsonderwijs (HVO) en De Vrije Gedachte, 
werken aan de inhoudelijke ontwikkeling van het 
humanisme. (Wat geef je kinderen aan waarden 
en normen mee.) Samen zitten deze organisa-
ties in de Humanistische Alliantie. 
 
Internationale samenwerking 
In Europa werken humanistische organisaties 
samen in de European Humanist Federation 
(EHF).  

Humanists International is de wereldwijde huma-
nistische koepel.  
 
In 1952 stelde Humanists International de Am-
sterdam Declaration op, waarin werd vastgelegd 
wat het humanisme betekent. Dankzij het werk 
van Humanist International zitten humanisten 
aan tafel bij de grote internationale organisaties 
zoals de Verenigde Naties. Hun Freedom of 
Thought-rapport speelt een cruciale rol in het 
werk van humanistische organisaties over de 
hele wereld. Dit gaat over het in kaart brengen 
van discriminatie op het gebied van geloof en 
niet-geloof. 
 
Het bestuur 
Het bestuur en directie zijn verantwoordelijk voor 
het beleid van het Humanistisch Verbond. Mard-
jan Seighali is de voorzitter. Het landelijk bureau, 
dat gevestigd is in Amsterdam, is verantwoorde-
lijk voor de uitvoering van het beleid. Robbert 
Bodegraven is directeur van het landelijk bureau.  
 
In Zuid-Limburg kunt u ons vinden op: 
 
https://www.humanistischverbond.nl/afdelingen/r
egio-zuid/zuid-limburg/ 
 
Onze activiteiten vindt u op: 
 
https://www.humanistischverbond.nl/afdelingen/a
fdeling-zuid-limburg/zuid-limburg-agenda/ 
 
Voor meer informatie kunt u een mail sturen 
naar: 
 
h.v.zuid.limburg@home.nl 
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Humanistisch Café 

 

        
 
  
Het Humanistisch Verbond afdeling Zuid-Limburg 
organiseert op woensdag 20 april 2022 weer 
een nieuwe bijeenkomst van het Humanistisch 
Café.  
 
Deze editie van het Humanistisch Café zal 
plaatsvinden van 19.00 - 21.30 bij: 
 
De Vrienden van Heerlen 
Pancratiusplein 46 
Heerlen 
 
Het onderwerp waarover wij deze avond van 
gedachten wisselen is: donut economie met als 
inleider Hans Pannemans. 
 
Wikipedia: Het doel is om de behoeftes van 
iedereen te realiseren binnen de draagkracht van 
de aarde. De naam ‘donut’ is ontleend aan de 
vorm van het diagram: een cirkel met een gat in 
het midden.  
 
Volgens het model is een economie welvarend 
als alle twaalf elementen van het sociale funda-
ment worden gehaald zonder een ecologisch 
plafond te overschrijden. Deze situatie wordt in 
het model beschreven als ‘de veilige en recht-
vaardige ruimte voor de mensheid’. 
 
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/ 
 
 

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. 



De Inkijk                                              nummer 4          april 2022                                          pagina 8 

Vrede, vrijheid en 
zelfbeschikking voor Oekraïne 
 

 
  
Het is oorlog in Oekraïne. De Russische presi-
dent Wladimir Poetin heeft op donderdag 24-2-
2022 zijn leger het zelfstandige land Oekraïne in-
gestuurd. Een ongehoorde daad van agressie 
die nagenoeg iedereen hier anno 2022 waar-
schijnlijk niet meer voor mogelijk heeft gehouden 
. 
 
Van over de hele wereld klinken de protesten: 
Op zondag 27 februari in Berlijn meer dan  
100.000 mensen, in Amsterdam 15.000 en in 
Heerlen namen meer dan 500 personen deel 
aan de Vredesmanifestatie op de Bongerd en de 
aansluitende Vredesmars door het 
winkelcentrum van Heerlen. 
 
Vanaf een bank voor het Glaspaleis worden 
korte toespraken gehouden. 
 

   
 
Na de opening en welkomstwoorden van Amber-
Helena Reisig hield al eerste de Burgemeester 
van Heerlen Roel Wever een korte toespraak. 
    
     

   
 
Vervolgens las Amber-Helena een brief voor van 
Andrey Marchenko, een 25-jarige Oekraïense 
student in Aken die nu thuis in Oekraïne is op 
bezoek bij zijn jarige moeder. Hij kan niet meer 
terug naar Aken, maar telefonisch liet hij weten 
dat hij van gedachten is veranderd en nu bereid 
is zijn leven te geven. 
 
Er kwamen zo’n tien personen, allen vrouwen, 
aan het woord die persoonlijke banden hadden 
met de Oekraïne. Zij hielden betogen over de 
schrijnende situatie thuis bij familie, over de oor-
log met vele doden, gewonden en ontberingen, 
over de hulpvraag voor humanitaire goederen 
maar ook om vanuit West-Europa Oekraïne mi-
litair te helpen. “Dit is geen oorlog tussen 
Oekraïne en Rusland, dit is een aanval op de 
mensheid”. 
 
Moedig is de Russische Anna (20), geboren en 
afkomstig uit Moskou: 
“Rusland wil geen oorlog, Poetin wil het. Het is 
hartverscheurend dat Poetin zijn leger inzet 
tegen een zusterstaat”.  
 
Hier kan Anna veilig het woord voeren. ’s-Avonds 
werd bericht dat er ook in diverse steden in 
Rusland gedemonstreerd is waarbij er in totaal 
meer dan 2.500 mensen zijn gearresteerd (op 
vrijdag waren er ook al demonstraties met 1.400 
arrestaties). 
 
Na de toespraken werd het Oekraïens volkslied 
gespeelt en door de mensen die Oekraïens 
spreken meegezongen. Een emotioneel 
moment. Daarna liep de indrukwekkende stoet 
door het winkelcentrum van Heerlen. 
 
Op een bank was de Oekraïense vlag gelegd 
waarop een krans werd gelegd. Velen hadden  
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bloemen meegenomen. Door een 14-jarige 
scholiere van het Grotius-college werden twee 
vredesliedjes gezongen.  
 
De bloemen zijn later bij de Vredeskapel bij de 
algemene begraafplaats aan de Akerstraat 
gelegd. 
 

 
 

 
 
De organisatie was vooral in handen van initia-
tiefneemster Amber-Helena Reisig met een 
groepje jonge mensen voor een deel vanuit de 
Klimaatcoalitie. Vanuit het Vredesplatform 
Heerlen en HeerlenMondiaal hebben we (finan-
ciële) steun gegeven. Henk Dado heeft de 
geluidsinstallatie ter beschikking gesteld. Het 
was hier en daar wat improviseren met twee 
dagen voorbereidingstijd. 
 
Dat vooral via de sociale media en in het bij-
zonder Facebook in zo’n korte tijd zoveel men-
sen op de been kwamen, was voor Heerlen en 
HeerlenMondiaal toch wel bijzonder. 
 
SPREKERS 
 

-Helena Reisig met het welkomstwoord. 

 
    gemeente Heerlen. 

rey Marchenko: 25-jarige Oekraïner,    
   student in Aken, is nu in de Oekraïne (speech,  
   voorgelezen door Amber-Helena). 

 
   Charkov, op 15-jarige leeftijd naar Nederland  
   gekomen. Business intelligence analist. 

itriaieva, 29 jarige Oekraïense, sinds 6  
   jaar woonachtig in Heerlen. Woonde in Chop   
  (Zakarpattia), en studeerde en werkte in Irpin  
  en Kyiv. (Speech). Anna heeft geprobeerd om 
  een vriendin te bellen die op dit moment in een  
 metro in Oekraïne schuilt, maar kreeg haar niet  
 aan de lijn. 

Oekraïne, in Dubove (Zakarpattia)
36 jaar, uit Kyiv. Verhuisde 13 jaar geleden 
hierheen voor haar masterstudie, woont in 
Maastricht en werkt als onderzoeker. 
• Nadiya Bogachevska, 47 jaar, uit Vinnitsa 
(Oekraïne). Moeder van Nederlands-Oekraïense 
kinderen, werkt in de thuiszorg. 
 
• Vredesgebed door Arend van der Heijden 
namens Sant’Egidio 
• Nog enkele spreeksters die zich tijdens de ma-
nifestatie hebben gemeld, waaronder de Russi-
sche Anna. 
• Volkslied van Oekraïne + 1 minuut stilte 
• Vredesmars door het winkelcentrum 
• Krans plus bloemen bij de Oekraïense vlag. 
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Slachtoffers mijnbouw Latijns 
-Amerika sturen delegatie 
naar Europa 
 

Een Latijns-Amerikaanse delegatie voor Integra-
le Ecologie in Tijden van Roofbouw, afkomstig uit 
Brazilië, Colombia, Honduras en Ecuador, komt 
naar Europa.  
 
Deze delegatie bestaat uit leiders van dorpen en 
gemeenschappen, mensen actief in kerken en 
werkgroepen en onderzoekers. 
 
Van 20 maart tot 6 april bezoekt de delegatie 
Duitsland, Italië, België, Oostenrijk en Spanje. 
 
Bij de voorbereiding van de reis betuigt de dele-
gatie haar solidariteit met Europa en de 
Slachtoffers van de oorlog in Oekraïne. Een si-
tuatie die – zo zegt ze – doet denken aan de 
Permanente staat van oorlog in Latijns-Ameri-
kaanse landen. Daar heerst een extractief Eco-
nomisch systeem dat ongelijkheid, geweld en 
lijden voortbrengt. Veel gebieden die door de 
mijnbouw worden geëxploiteerd kennen een 
stille oorlog waar transnationale mijnbouwbe-
drijven met de winning van grondstoffen histor-
ische winsten maken. Het zijn ook deze mijnbe-
drijven die de oorlogsindustrie ondersteunen. 
 
De reis wordt stevig ondersteund door de 
katholieke kerkleiders, de Bisschoppenconferen-
tie (CNBB) van Brazilië, de Speciale Commissie 
voor Integrale Ecologie en Mijnbouw (CEEM), en 
het Netwerk Kerken en Mijnbouw (IyM), via de 
Mining Disinvestment Campaign. 
 
De delegatie zal in Europa ontmoetingen hebben 
met vertegenwoordigers van kerken, met politici 
en ontwikkelingsorganisaties. Doel is om de 
dialoog over de gezamenlijke Noord/Zuid ver-
antwoordelijkheid over onze aarde (“a Casa 
Comum” - het gemeenschappelijke huis, zoals  

De indianen zeggen) en de ‘globalisering van de 
hoop’ te versterken. 
 
De delegatie uit Latijns-Amerika zal uit de vele 
situaties van misbruik en verwoesting inzoomen 
op 4 voorbeelden: 
 
Piquiá de Baixo – Brazilië, ijzerwinning, 
slavenarbeid, vervuiling van waterbronnen, on- 
gezond werk. De dorpsbewoners vechten voor 
een nieuwe plek voor hun dorp. 
Brumadinho – Brazilië, breuk stuwdam, giftige  
modder die 272 doden achterliet, milieumisdaad 
van het bedrijf Vale. Gezinnen die alles hebben 
verloren, landloze en dakloze boeren, ontheem-
de bevolking. – Schadevergoeding laat nog 
steeds op zich wachten. 
Putumayo, Mocoa – Columbia, 
mijnbouwconcessies voor koperwinning in de 
Columbiaanse Amazone, invloed op waterbron-
nen en rivieren, inheemse gebieden die al ge-
troffen en ontheemd zijn door gewapende con-
flicten. 
Zuidwesten van Antioquia – Columbia, ongeveer 
90% van het grondgebied bestemd voor de 
winning van koper, goud en zilver. Lokale land-
bouwactiviteiten vernietigd, verergerde het ge-
weld tussen inwoners en indringers, bezette 
voorouderlijke (Indiaanse) gebieden.  Het dorp 
wist een deel van de mijnbouwconcessie in de 
gemeente Jericho tegen te houden. 
 
De delegatie wil medechristenen en anderen 
betrekken bij het onrecht en de milieuschade die 
veel slachtoffers veroorzaakt. Een instrument is 
het aanspreken van de bedrijven en de banken 
op hun verantwoordelijkheid. Als ze die niet 
nemen, dan willen de genoemde organisaties dat 
kerken, pensioenfondsen en anderen gaan over 
wegen hun aandelen terug te trekken uit deze 
bedrijven. 
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Film: Writing with Fire 
 

            
 
Op woensdag 13 april om 14.00 vertoont 
Filmhuis De Spiegel de film: Writing with Fire 
 
India, 2021 
Duur     : 94 minuten 
Regie   :  Sushmit Ghosh en Rintu Thomas 
Met      :   Meera Devi, Shyamkali Devi en  
                Suneeta Prajapati 
 
Kijkwijzer : 12 jaar  Angst,  
 

               
                 
In Uttar Pradesh wordt een lokale krant gerund 
door vrouwen uit de laagste sociale klasse – een 
unicum in het conservatieve India. De krant begon 
in 2002 als een wekelijkse print, maar wil gaan 
digitaliseren en uitgroeien tot een online nieuws-
platform. Iets dat niet makkelijk blijkt, want veel van 
de vrouwen hebben nog nooit een smartphone 
aangeraakt. 

 

Maar met elkaars hulp leren de Dalit-vrouwen hun 
eigen content te produceren en gewapend met hun 
gloednieuwe smartphones onderzoeken ze verha-
len over niet-vervolgde verkrachtingen en moord-
en, de corruptie van illegale mijnbouwactiviteiten, 
de opkomst van het hindoe-nationalisme en nog 
veel meer. 
 
De vrouwen worden ook thuis getoond, met 
echtgenoten of vaders die verbijsterd of vijandig 
tegenover hun carrière staan. Toch blijven ze, 
geconfronteerd met diepgewortelde 
gendervooroordelen, overweldigende obstakels en 
bedreigingen, vechten voor waarheid en 
gerechtigheid, en met verrassend succes. 
 
Writing with Fire is een stille en indrukwekkende 
documentaire die de politieke en sociale situatie 
van een groot deel van de Indiase bevolking 
blootlegt. Het is een dringende herinnering aan het 
belang van journalistiek, vooral voor degenen die 
de samenleving het zwijgen heeft opgelegd. 
 
Genomineerd voor de Oscar voor Beste Documen-
taire. 

 
Trailer: https://youtu.be/WdvSdA3CY50 
 
Voor meer informatie: 
 
https://www.filmhuisdespiegel.nl/programma/ 
 
 
FILMHUIS DE SPIEGEL 
Royal Theater 
Stationsplein 5 
6411 NE Heerlen 
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Kort verslag Vastenactie 
Pelgrimstocht 2022 
 

 
 
Zaterdag 26 maart 2022 liepen bij stralend weer 
zo’n veertig mensen mee met de door het Mis-
sionair Overleg Parkstad gehouden Vastenactie 
Pelgrimstocht.  
 
De wandeling vertrok vanaf de St.- Josephkerk in 
Heerlerbaan en voerde onder meer langs de 
Boskapel nabij Parc Imstenrade en de nieuw-
bouw wijk nabij Heerlerbaan met de bloemen-
namen voor de straten.  
 
Op diverse plaatsen werd stil gestaan voor een 
korte overdenking en een gebed.  
 
Daarbij stond het motto van de Vastenactie 
2022, Je land is je leven, centraal. Wim van 
Kempen van de Amazonegroep Heerlen en van 
Steungroep Indianen in Brasil vertelde over de 
situatie van indianen in de Braziliaanse Amazone 
en hoe wij hen vanuit Nederland kunnen onder-
steunen. 
 
Weer aangekomen in de St.-Josephkerk werd 
afgesloten met een ‘zegen van onrust, boosheid, 
tranen en dwaasheid’.  
 
Daarna wachtte de deelneemsters en deelne-
mers een kopje koffie/thee, een broodje en een 
wafel. Door 2 dames uit Landgraaf werden de 
deelnemers verrast met een kop soep. 
 
Onder het genot daarvan werd er nog enige tijd 
over de wandeling nagepraat. 
 
De gebruikte teksten tijdens de wandeling staat 
binnenkort op de website van het Missionair 
Overleg Parkstad (www.missionairoverleg-
parkstad.nl). 
 
De door de deelneemsters en deelnemers gelo-
pen kilometers tellen mee bij de virtuele Wandel- 
voor-een-ander-tocht van Vastenactie,  

zie www.vastenactie.nl/wandel-voor-een-ander. 
 
Hieronder enkele foto’s: 
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 Vrede komt niet vanzelf 

     
Het Rusland van Poetin is ontspoord. Een pro-
ces is geëscaleerd dat al tientallen jaren aan de 
gang is. Poetin heeft geleidelijk voor zichzelf een 
stevige machtsbasis gecreëerd, wellicht momen-
teel onaantastbaar. Leger en (veiligheids)politie 
staan volledig in dienst van zijn macht. Opposi-
tie, tegendenkers en onwelgevallige politiek-
maatschappelijke organisaties zijn uitgeschakeld 
of worden het werken onmogelijk gemaakt. Er is 
geen vrijheid van meningsuiting en politieke dis-
cussie toegestaan. In plaats van persvrijheid en 
onafhankelijke nieuwsgaring, zijn de meeste me-
dia door de staat gecontroleerd. Misleiding en 
desinformatie zijn zeer gebruikelijk, de waar-heid 
verdraaien en liegen mogen. Grenzen zijn grof 
overschreden. De reacties van de Europese 
Unie vind ik proportioneel en het blijkt dat de 
niet-militaire sancties werken. 
 
De mistoestanden in Rusland zijn ook in allerlei 
gradaties van toepassing in diverse andere lan-
den waar de democratie slecht functioneert of 
oligarchieën zijn. Dit vraagt om een andere om-
gang met deze landen. Wij zullen ons buiten-
lands beleid en onze contacten meer moeten 
aanpassen aan onze eigen normen en waarden: 
vrede, vrijheid, democratie én bescherming van 
mensenrechten. Als ijkpunt voor het ‘landen de 
maat nemen’ moeten de internationale gedrags-
regels dienen zoals we die in de Verenigde Na-
ties hebben afgesproken, waaronder de Univer-
sele Rechten van de Mens (1948). 
 
Rusland heeft nu ook zijn recht op een machts-
positie met vetorecht verspeeld. Door het veto-
recht in de VN Veiligheidsraad ter discussie stel-
len of af te schaffen kunnen Rusland (en China) 
beter worden aangesproken op hun daden en 
wordt de Veiligheidsraad niet meer in veel aan-
gelegenheden gegijzeld. 
 
Er kan ook worden gestopt met klakkeloos han-
deldrijven met landen met regimes die mensen-
rechten schenden en al zeker geen wapenhan-
del meer. Algemene uitgangspunten moeten Fair 
Trade en Maatschappelijk Verantwoord Onder-
nemen zijn. De Organisatie voor Economische 
Samenwerking en Ontwikkeling heeft richtlijnen 
voor MVO opgesteld. 

Producten moeten niet alleen op een duurzame 
productiewijze worden getoetst maar de arbeids-
omstandigheden moeten ook in orde zijn, onaf-
hankelijke vakbonden actief kunnen zijn enz. De 
bevolking van dictatoriaal regeerde landen kun-
nen we wel ondersteunen met humanitaire hulp,  
vooral via non-gouvernementele organisaties. 
 
In allerlei gradaties kunnen de contacten op eco-
nomisch, cultureel en sportief gebied worden be-
perkt. Ontneem foute potentaten hun internatio-
nale status en aanzien.  
 
Voor het laten houden van internationale 
evenementen moet het eerbiedigen van de 
mensenrechten een voorwaardelijk 
selectiecriterium zijn. 
 
Door deze oorlog ga ik ook onze democratie nog 
meer waarderen. Ondanks dat deze niet perfect 
is, zien we nu dat onze democratische 
maatschappijstructuur wel een goede 
organisatievorm is. De Europese Unie is vaak 
een groot vredesproject genoemd. Maar nu blijkt 
ook dat de EU eensgezind en besluitvaardig kan 
functioneren onder een goed kader van 
verdragen. Recent heeft de EU al grenzen 
gesteld aan Polen en Hongarije omdat deze zich 
met discriminerende wetten en politiseren van de 
rechterlijke macht verkeerd ontwikkelden. 
 
Ook in Nederland moet de democratie be-
schermd en verdedigd worden. Er zijn diverse 
politieke en maatschappelijke ontwikkelingen in 
de richting van destabilisatie van onze democra-
tie. Enkele van Poetins methodes worden hier 
ook gebruikt. Ik duid op het verspreiden van nep-
nieuws en alternatieve waarheden. Wetenschap 
en expertise devalueren tot ‘ook maar een me-
ning’. Zo misbruikt de Partij voor de Vrijheid het 
woord ‘vrijheid’ in de geest van ‘je hebt de vrij-
heid om te vertrekken’. Of Forum voor Democra-
tie dat zich wil onttrekken aan onze samenleving. 
Beide groeperingen hebben een eigenmachtige 
leider en een haperende of afwezige 
partijdemocratie. PVV en FvD kleineren de 
rechterlijke macht. FvD roept om tribunalen. 
Beide partijen brengen ongefundeerd de 
onafhankelijke media in diskrediet. 
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Op 14-16 maart zijn er gemeenteraadsver-
kiezingen waarbij PVV en FvD in enkele grote 
Limburgse gemeenten deelnemen.  
 
Ik hoop dat men het electoraal uiten van boos-
heid of ontevredenheid niet doet door op natio-
nalistische en niet-democratische partijen te 
stemmen. Je raakt er van de regen in de drup. 
Als men al wil kiezen voor sterk leiderschap, kies 
dan vooral inclusief en dienend leiderschap. 
 
In de rubriek Van de Voorzitter geeft Harrie 
Winteracken, voorzitter van HeerlenMondiaal en 
het Vredesplatform Heerlen zijn visie op meestal 
een actueel onderwerp 
 
 
 
 

De laatste loodjes 
 

 
 
Guus Prevoo is bezig met de laatste loodjes van 
zijn sponsortocht 600 km voor landrechten. 
 
De opbrengst is bestemd voor het project van 
Vastenactie in het Braziliaanse Paraiba om het 
werk van de CPT (Comissão Pastoral da Terra) 
te ondersteunen.  
 
De CPT helpt kleine boeren hun land te behou-
den en geeft adviezen om de bedrijfsvoering te 
verbeteren.  
 
U kunt Guus sponsoren door een bedrag over te 
maken naar zijn digitale collectebus bij Vasten-
actie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wil je een dagje mee lopen, dan ben je nog 
steeds van harte welkom.  
 
Mocht de afstand van 15 km een probleem zijn, 
dan past hij het rondje aan tot 5 of 10 km. En 
mocht je meer in je mars hebben, 25 km bij 
voorbeeld, dan kan er naar Aachen gelopen 
worden.  
 
Laat het maar weten (met een datum die je uit-
komt) via een bericht op zijn emailadres 
guus.prevoo@home.nl. 
 

 
 



De Inkijk                                              nummer 4          april 2022                                         pagina 15  

Amnesty: Actie-nieuws  
 

          
 
Oorlog in Oekraïne 
In de vroege ochtend van 24 februari 2022 vielen 
Russische troepen vanuit de Krim, Belarus en 
het oosten Oekraïne binnen.  
 
Sindsdien heeft Amnesty nieuws over ernstige 
mensenrechten-schendingen. Aangezien de 
inval niet uit zelfverdediging gebeurde en de VN-
Veiligheidsraad er géén toestemming voor gaf, 
noemt Amnesty dit een daad van agressie; een 
oorlogsmisdrijf.  
 
Amnesty heeft informatie dat het Russische leger 
onnauwkeurige wapens gebruikt. Er worden wil-
lekeurige aanvallen uitgevoerd in gebieden waar 
veel burgers wonen en op beschermde gebouw-
en zoals ziekenhuizen. Dit is in strijd met het 
oorlogsrecht en kunnen oorlogsmisdrijven zijn.  
 
Een groeiend aantal mensen probeert vanwege 
het oorlogsgeweld Oekraïne te verlaten. 
 
Vredesdemonstratie en -mars in Heerlen 
Op 27 februari is in Heerlen een vredesdemon-
stratie georganiseerd, waaraan ook Amnesty 
Parkstad deelnam. Het verslag van deze 
demonstratie staat verderop in deze Inkijk. 
Initiatiefneemster Amber-Helena Reisig: “In 
ontzettend veel steden in Europa worden nu der-
gelijke protesten georganiseerd. De wereld rea-
geert met afschuw op de oorlog in Oekraïne. 
Ook in Heerlen willen wij als burgers en Europe-
anen onze steun betuigen aan het Oekraïense 
volk en pleiten voor vrede.” 
  
Deelnemers werd gevraagd één roos of andere 
bloem mee te nemen en bordjes met het woord 
‘Vrede’ in alle talen te maken. Na de Vredesmars 
werden op de Bongerd de bloemen bij de vlag 
van Oekraïne gelegd ter ere van de gevallen 
oorlogsslachtoffers. Na afloop werden de bloem 
en bij de Vredeskapel bij de algemene begraaf-
plaats aan de Akerstraat gelegd. 

 
Teken de petitie en roep de Russische ambassa-
deur in Nederland op om er bij de regering in 
Moskou op aan te dringen het geweld te stop-
pen, burgers te beschermen en het internatio-
naal recht te respecteren:  
 
https://www.amnesty.nl/acties/rusland-stop-het-
geweld-in-oekraine-2 
 
Amnesty-onderzoekers vonden onweerlegbaar 
bewijs dat de Russische troepen het internatio-
naal oorlogsrecht en mensenrechten schenden 
in Oekraïne. Zo vallen er burgerdoden bij aanval-
len in woonwijken, zijn er aanvallen op be-
schermde gebouwen zoals ziekenhuizen en 
scholen en zet Rusland verboden wapens als 
clusterbommen in. Dat zijn mogelijk oorlogsmis-
drijven. Dit moet zo snel mogelijk stoppen en de 
verantwoordelijken moeten worden berecht. 
 
Voor actuele informatie: 
https://www.amnesty.nl/wat-we-doen/landen/wat-
is-er-aan-de-hand-in-oekraine 
 
Deze kopij wordt natuurlijk al enige tijd voor u de 
Inkijk leest geschreven, maar de verwachting is 
helaas niet dat de oorlog dan al voorbij is.  
 
Massale steun petitie Winterspelen 
De show die China tijdens de Olympische Win-
terspelen opvoerde, wist de aandacht niet af te 
leiden van de mensenrechtenschendingen. Ruim 
239,407 mensen tekenden onze petitie voor de 
vrijlating van vijf mensenrechtenkampioenen. 
  
Amnesty in gesprek met FIFA 
Maandag 14 maart overhandigde Amnesty 
280.000 handtekeningen aan wereldvoetbalbond 
FIFA. De ondertekenaars willen garanties van 
FIFA dat de rechten van arbeiders in Qatar wor-
den beschermd. Amnesty blijft misstanden on-
derzoeken en aan de kaak stellen. 
 
Zelf ook in actie komen voor Amnesty? 
Op deze pagina zie je alle lopende acties:  
https://www.amnesty.nl/kom-in-actie. Ook kun je 
je op deze pagina aanmelden voor spoedacties, 
die krijg je dan via de mail.  
Voor meer informatie over Amnesty Parkastad 
zie onze Facebookpagina: 
https://www.facebook.com/amnestyparkstad of 
neem contact op met onze voorzitter John Kus-
ters johnkusters1@hotmail.com 



Colofon  
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Agenda April 2022 
 
   
 
Do       7  Café Mondiaal/humanistisch café:     
               Schrijnende kinderarmoede, wat doen wij  
                Er aan ? 
                 2 gezusters/Luciushof 
                 Putgraaf 3 
                 Heerlen 
                 Aanvang: 19.30 
 
Wo    13   Film: Writing with fire 
                 Filmhuis De Spiegel 
                 Stationsplein 5 
                 Heerlen 
                 14.00 
 
Vr       19   Goede vrijdag viering 
                  Savelbegklooster 
                  Gasthuisstraat 2 
                  Heerlen 
                 14.30 – 16.00 
 
Wo     20  Humanistisch Café: 
                 De Vrienden van Heerlen 
                 Pancratiusplein 46 
                 Heerlen 
                 19.00 
 
Za       30  Repair café 
                  Sam-Sam 
                  Mijnzetellaan 6 
                  Heerlen 
                  10.00 – 12.30 
 
 

 


