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verwarming en koeling van een gebouw. Men
bekijkt de milieueffecten dus over de hele levensduur van het gebouw of bouwwerk.
Jack Theunissen zal de inleiding van deze Café
Mondiaal verzorgen.
Vanuit zijn (oude) functie binnen de afdeling Facilities van de gemeente is hij al vele jaren met
dit voorbeeldproject bezig: “Graag neem ik u
mee in het proces waar ik vanuit mijn werk een
bijdrage aan heb mogen leveren”.
Daarop volgt het voor Café Mondiaal kenmerkende gesprek tussen de deelnemers met een
actieve bijdrage van Jack Theunissen.

Op donderdag 2 juni organiseert Heerlen Mondiaal de 77 ste editie van Café Mondiaal met als
thema: een duurzaam gebouwd nieuw stadskantoor.
Deze editie begint om 19.30 en vindt plaats in
Café Pelt gelegen aan de Pancratiusstraat 48 in
Heerlen.
De Gemeente Heerlen is vanaf 2017 bezig met
het realiseren van een nieuw stadskantoor en
het verbouwen/renoveren van het raadhuis. Het
nieuwe stadskantoor is inmiddels gereed en de
werkzaamheden in het gemeentehuis zijn in volle
gang.
Het is een project waarbij duurzaamheid, milieu
en social return hoog in het vaandel staan.
Duurzaam bouwen is een breed begrip. Bij duurzaam bouwen en verbouwen wordt er rekening
gehouden met de effecten op het milieu. Dat gebeurt zowel bij het ontwerp van een gebouw of
bouwwerk als tijdens bouw, verbouw, renovatie
of sloop. Bij duurzaam bouwen gaat het ook over
het gebruik van het gebouw. Bijvoorbeeld over
de uitstoot van CO2 door energieverbruik voor

Voor meer informatie over deze Café Mondiaal
kunt u terecht bij:
Harrie Winteraeken
06-52375611
hwinteraeken@hotmail.com
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Brief aan Russische Ambassadeur
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3de Nieuwsbrief 2022
Missionair Overleg Parkstad
Verschenen

Het Vredesplatform Heerlen volgt de oorlog
tussen Rusland en de Oekranië op de voet.
In haar laatste overleg is besloten om een brief
te sturen naar de Russische Ambassadeur in
Nederland.
Deze brief is 25 mei 2022 verstuurd.

Onlangs verscheen de derde Nieuwsbrief van
2022 van het Missionair Overleg Parkstad met
nieuws en aandacht voor activiteiten in juni en
juli 2022 en deze kan gedownload worden van
de site: www.missionairoverleg-parkstad.nl

Wie deze Nieuwsbrief tweemaandelijks in zijn of
haar e-mailbox wil terugvinden, kan een mail
sturen aan:
De gehele brief is te lezen op onze website:
www.heerlenmondiaal.nl

Ans Houben (ajhouben@hetnet.nl)

Het Vredesplatform heeft ook een voorbeeldbrief of
gemaakt, deze staat ook op onze website, en wil
iedereen (persoon of organisatie) oproepen deze Guus Prevoo (guus.prevoo@home.nl).
brief te tekenen en te versturen.
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Velen vinden Fairtrade = een eerlijk loon voor
boeren en arbeiders in ontwikkelingslanden een
vanzelfsprekende eis voor vandaag.
De Fairtrade werkgroep kijkt terug op twee geslaagde dagen, waarin zij positieve en mooie
verhalen hebben ontvangen van bezoekers en
medewerkers.
Meer over Fairtrade in Heerlen is te lezen op:
https://www.facebook.com/fairtradeheerlen/

Op woensdag 11 en donderdag 12 mei, in d
elandelijke Fair Trade week, stond de Fairtrade
Werkgroep Heerlen in het nieuwe stadskantoor
van de gemeente Heerlen.

Tijdens deze dagen heeft de werkgroep de bezoekers begroet met een flyer en een reep Fairtrade chocola, gesponsord door Plus-supermarkten van Heerlen.
De Fairtrade werkgroep heeft veel verschillende
positieve reacties en verhalen gehoord van bezoekers die ook gebruikmaken van Fairtrade
producten.
Bezoekers toonden belangstelling en deelden
ook eigen ervaringen van Fairtrade.
De chocolade toverde vaak stralende gezichten
tevoorschijn en dat niet alleen bij de jongste bezoekers.
De werkgroep is erachter gekomen dat toch al
veel bezoekers bewust bezig zijn met het gebruik
en inkopen van verschillende producten en
daarbij bijdragen aan een duurzame toekomst.
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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 !

Het team van Repair Café Parkstad Limburg is
ook deze maand weer present in Parkstad en
wel:
Op zaterdag 25 juni van 10.00 – 12.30 in:

Wij zijn nog steeds op zoek naar handige mensen op het gebied van het repareren van elektrische apparaten, fietsen, klokken ed. die een keer
in de maand ons team willen versterken.
Wij hebben totaal 9 bijeenkomsten per jaar.
Meer informatie:

Sam-Sam
Mijnzetellaan 6
Heerlen

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

Repareren is tegenwoordig steeds belangrijker
Telefonisch: 06-53562168 of via de
niet alleen voor het afval maar ook door de stijmail: repaircafeparkstadlimburg@gmail.com
gende prijzen. Fabrikanten maken het echter niet
makkelijk, vaak is een artikel niet of heel moeilijk
Meer informatie over het Repaircafé kunt u vinopen te krijgen.
den op:
Echter de vrijwilligers van Repaircafé Parkstad
Limburg zorgen er elke keer weer voor dat mensen blij naar huis gaan.

www.repaircafeparkstad.nl en de facebookpagina onder repaircafeparkstad.

Daarom kom naar het repaircafé in SamSam met Kijk ook eens op de landelijke website,
die stofzuiger waarvan de startknop het niet
www.repaircafe.nl.
meer doet, die boormachine die niet meer klopt
maar ratelt, die naaimachine die alleen maar lust
en niet meer naait.
Ons advies is, als u komt, kom niet te laat. Een
reparatie neemt meestal de nodige tijd in beslag.
Er is koffie en tijd voor een praatje.
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ken we om 10.00 vanaf de kerk in Puth naar
Munstergeleen.
De H. Mis in de kapel begint om 11.00.

Heel bijzonder om in dit Heilig jaar van pater
Karel te pelgrimeren.
Pelgrimeren heeft te maken met ‘op weg naar’:
de ene keer kies je heel bewust een pad, de andere keer heb je geen grip op de weg die ingeslagen wordt. Hoe dan ook, het is zinvol om samen te pelgrimeren naar een bedevaartsoord.
De Sint Josephparochie Heerlerbaan organiseert
in samenwerking met het Missionair Overleg
Parkstad voor de 14de keer de pelgrimage naar
Pater Karel in Munstergeleen op zaterdag 11
juni 2022.

Speciaal wordt er gebeden voor vrede wereldwijd op voorspraak van pater Karel.
U kunt een intentie opgeven voor de pelgrimsprijs van € 5,-. De meegebrachte intenties kunt u
voor aanvang van de Mis afgeven.

Pater Martin, passionist en pastor van de kapel
is de celebrant. Iedereen is welkom om mee te
pelgrimeren per fiets, auto of te voet.
Per fiets wordt er vertrokken om 9.00 vanaf de
St. Josephkerk Heerlerbaan rechtstreeks naar
Munstergeleen en voor de wandelaars vertrek-

Na afloop van de Mis gebruiken wij de meegebrachte lunch op het terras achter de kapel, voor
koffie/thee/ fris wordt gezorgd. Ook kunt u het
museum en museumwinkel bezoeken. Het is
mooi om dit samen te doen.
Bij vragen kunt u contact opnemen met:
het secretariaat/parochiekantoor van de St.
Josephparochie via 045-5413896.
Het parochiekantoor is geopend op dinsdag t/m
vrijdag tussen 9.00 en 13.00.
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Basiscursus Houtbewerken

Op donderdag 2 juni begint de eerste basiscursus houtbewerking van de Stadswerkplaats
Heerlen.
In deze cursus kunt u de eerste beginselen van
het handmatig bewerken van hout leren.
Voorkennis
Voor de basiscursus is geen voorkennis vereist.
We beginnen bij het begin: kennis van
materiaal en gereedschap en oefenen van de
basisvaardigheden.
De cursus
• 5 avonden van 3 uur (19:00 tot 22:00 uur)
• start op 26 april, telkens op donderdagavond
(in september zal er weer een basiscursus
starten)
• kosten € 125,— voor de hele cursus, betaling
bij aanvang. U kunt pinnen.
• gereedschappen en hout zijn aanwezig
• schriftelijk cursusmateriaal wordt per avond
uitgedeeld
Onderwerpen
• houtsoorten en eigenschappen
• meten en aftekenen
• werken met zaag en beitel
• introductie in kolomboor en lintzaag •
• vervaardigen van een gereedschapskist
Aanmelding
• cursus@stadswerkplaatsheerlen.nl met
vermelding van “basiscursus
houtbewerking” (ongeveer 6 deelnemers) of via
de website: stadswerkplaatsheerlen.nl
De basiscursus houtbewerking is de eerste in
een reeks waarmee u zich kunt ontwikkelen tot
een amateur-meubelmaker. De verwachting is,
dat in september de eerste vervolgcursus kan
starten.
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De Stadswerkplaats Heerlen richt zich op
houtbewerking op alle niveaus:
• cursussen voor beginners en gevorderden
• werken met handgereedschappen als zaag en
beitel
• diverse machines zoals lintzaag, kolomboor,
formaatzaag, freesbank, vandiktebank,
langgatboor, e.d.
• specialistische cursussen, deels op verzoek
• verhuren van werkruimte aan professionals
(zoals startende bedrijven die zich richten op
houten producten)
• gelegenheid bieden aan amateurs die
incidenteel hulp nodig hebben bij het vervaardigen van houten producten.
(zie ook
https://www.stadswerkplaatsheerlen.nl/index.php
/cursussen/
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Even Voorstellen

Een gedeelte van onze groep in actie tijdens Bevrijdingsfestival on tour
2021

Brieven schrijven
Op 10 december vindt sinds een aantal jaar ook
Amnesty’s Write for Rights, de Schrijfmarathon,
plaats.
In onze rubriek even voorstellen deze maand:
Amnesty International Parkstad

Wereldwijd worden mensen onterecht gevangengezet of bedreigd. Bijvoorbeeld omdat ze
Op uitnodiging van de Inkijk redacteur is Amnes- opkomen voor hun rechten. De Write for Rightsactie is opgezet om dit onrecht te stoppen.
ty international Parkstad dit keer aan de beurt
om zich nader aan u voor te stellen, een kans
Elk jaar in december schrijven mensen overal ter
waar wij natuurlijk graag gebruik van maken !
wereld miljoenen brieven voor tien personen die
Amnesty Parkstad is één van de ruim 200 lande- onze hulp nodig hebben. Brieven aan autoriteiten
lijke groepen van Amnesty International, afdeling om te vragen om een vrijlating, bescherming of
aanpassing van een discriminerende wet en
Nederland.
kaarten aan de tien personen zelf, om hen een
hart onder de riem te steken.
Groep Parkstad
Deze groep is ruim tien jaar geleden ontstaan
door een fusie van de groepen Heerlen, Landgraaf en Kerkrade en sinds die tijd zijn wij ook
ongeveer betrokken bij Heerlen Mondiaal.

Door de massale stroom brieven en kaarten
vanuit de hele wereld zorgen we voor verandering voor deze mensen.
Voor Write for Rights kiest Amnesty tien mensen
uit voor wie wij wereldwijd speciale aandacht
vragen.

Nuth hoort formeel niet bij Parkstad maar is wel
vertegenwoordigd in onze groep en sinds twee
jaar is ook groep Brunssum opgegaan in AmnesVaak helpt de extra aandacht om hen vrij te krijty Parkstad.
gen of te zorgen voor bescherming of gerechtigDe Fakkeltocht die al jaren op 10 december, We- heid.
reldmensenrechtendag, door Heerlen gelopen
wordt was ooit een initiatief van groep Heerlen.
Toen deze groep te weinig leden kreeg om zelfstandig voort te kunnen bestaan, heeft Heerlen
Mondiaal deze activiteit overgenomen. Met de
komst van Amnesty Parkstad is het een gezamenlijke activiteit geworden.

Met onze brieven laten we weten dat heel veel
mensen tijd en aandacht hebben besteed aan de
kwestie en dat zet autoriteiten aan tot verandering en geeft de mensen voor wie we actievoeren
moed.
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Meedoen met groep Parkstad ?
Wij zijn een groep met zeven leden, die betrokken zijn bij de mensenrechten en proberen zoveel mogelijk acties op te zetten en uit te voeren.
Wat doen wij zoal?
Naast de al genoemde Write for Rights-actie zijn
er andere jaarlijks terugkerende activiteiten, zoals de kranslegging op 4 mei (in Brunssum), activiteiten i.h.k.v. Bevrijdingsdag, de Mensenrechtendag op het Sintermeertencollege rond 11 november en de landelijke collecte.

Brieven schrijven in Schunck op 10 december

Onafhankelijkheid
Ook hierbij krijgen we ondersteuning van Heerlen Mondiaal: zij betalen eventuele huur van de
ruimte (we maken tot nu toe gebruik van
Schunck en van de Luciushof/ De Twee Gezusters) en verzorgen koffie, soep en broodjes.

Ook zijn er acties zoals het mede organiseren
van (mensenrechten-)filmvertoningen in het
Filmhuis en het begeleiden van een schrijfgroep.
Een aantal jaar hebben we ook actie gevoerd op
festivals zoals ParkCity Live of het Vijverparkfestival. We deden mee aan de Black Lives Matterdemonstraties en aan de demonstratie voor Oekraïne.
Op vraag hebben we ook presentaties gegeven
over Amnesty, bv. aan vrouwenorganisaties of in
de bibliotheek.

Wij zijn geen vergadertijgers, vergaderen doen
wij alleen als daar een aanleiding voor is of om
zaken te regelen die niet via de mail geregeld
kunnen worden. Als groep zouden wij graag nog
Amnesty Parkstad zelf ontvangt namelijk géén
actiever worden en bv. mensenrechteneducatie
subsidie. Als Amnesty willen we altijd en overal
kunnen zeggen wat we willen. Tegen welke auto- verzorgen op scholen. Daarvoor hebben we echter meer actieve leden nodig! Het is ook mogelijk
riteit of machthebber dan ook. Daarom nemen
om je aan te melden als flexvrijwilliger, waarbij je
we nooit geld aan van overheden voor onderzelf kiest aan welke activiteiten je meedoet. Als
zoek en campagnes. Zo bewaken we onze genieuw lid krijg je een introductietraining vanuit
loofwaardigheid. Hierdoor zijn we wel financieel
Amnesty Nederland. Wil je je specialiseren in
afhankelijk van onze leden. We halen onze ineen bepaald thema is daar vaak ook verdere
komsten onder andere uit de jaarlijkse collecte,
training in mogelijk.
de vaste bijdragen van leden, door middel van
fondsenwerving. De financiële steun van individuen (leden, donateurs en supporters) is en blijft Wil je je eerst verder oriënteren? Neem dan een
de belangrijkste bron voor legitimiteit en financie- kijkje op de website www.amnesty.nl ,
onze Facebookpagina
ring van het werk van Amnesty International.
https://www.facebook.com/amnestyparkstad
Wij aanvaarden geen financiering uit bronnen die of neem contact op met de voorzitter John Kusbetrokken zijn bij of verbonden met mensenrech- ters johnkusters1@hotmail.com , of de leden
Kees van Veen c.van.veen@home.nl of Annetenschendingen. Amnesty International accepteert alleen steun van (nationale en lokale) over- Marie Spruyt annemariespruyt@gmail.com .
heden voor werk op het gebied van mensenrechHet vervolg van deze rubriek staat op onze
teneducatie.
website: www.heerlenmondaal.nl.
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Open dag Dobbeltuin

Op 21 juni is het niet alleen de langste dag van
het jaar maar is het ook Wereldhumanismedag,
een dag waar wij stilstaan bij de waarden en idealen van het humanisme.
Deze dag kunnen wij natuurlijk niet ongemerkt
aan ons voorbij laten gaan en daarom worden
rond die dag door het hele land humanistische
wandelingen georganiseerd.
In de regio Zuid-limburg vindt de wandeling
plaats op woensdag 22 juni en deze wordt inhoudelijk begeleid door humanistisch geestelijk
verzorger Boukje Aartsen.
De wandeling begint om 19.00 en zal ongeveer
1,5 uur duren.
Wij verzamelen ons bij het vertrekpunt:
Hotel/restaurant De Vier Jaargetijden,
Wilhelminastraat 43, Epen
Parkeren: op de naast het hotel gelegen parkeerplaats van het gemeenschapshuis 't Patronaat.
Wilt u mee wandelen geeft u zich aub van te voren op bij:
h.v.zuid.limburg@home.nl of telefonisch bij
Elske Mooij: 06-52227260

Voor meer informatie:

Op zondag 5 juni houdt de Dobbeltuin Open
Dag. Vanaf 11.00 tot 16.00 is iedereen welkom
om kennis te maken met deze bijzondere tuin in
Meezenbroek aan de Dobbelsteijnstraat in
Heerlen.
De Dobbeltuin is een permacultuur samentuin
waarin diversiteit een grote rol speelt. Er zijn veel
verschillende (inheemse) planten en daardoor
ook veel verschillende vlinders, bijen, libellen en
andere beestjes. Permacultuur is een ontwerp
methode dat zich laat inspireren door natuurlijke
ecosystemen. Het is ook wel een natuurtuin. De
natuur is de inspiratiebron bij permacultuur.
De Dobbeltuin is grotendeels uit gerecycled
materiaal opgebouwd.
Tijdens de Open dag worden rondleidingen
gegeven, er zijn workshops, zijn er heerlijke
versnaperingen uit de rocket-oven en is een
boekenstand aanwezig met moestuin,
voedselbos en permacultuur boeken.
Het voetgangerspad langs de Dobbeltuin is
beplant met een smulhaag van frambozen,
bramen, Japanse wijnbessen, yambessen en
nog meer. Wij nodigen iedereen uit om vanaf het
voetpad daarvan te plukken.

Https://www.humanistischverbond.nl/afdelingen/r
egio-zuid/zuid-limburg/
Als de aardbijen, jostabessen, appels en
pruimen rijp zijn, dan zijn deze tegen een
vergoeding verkrijgbaar.
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50 JAAR CIMI INDIANENPASTORAAT IN BRAZILIË

Wat opvalt als je de geschiedenis van 50 jaar
CIMI langsloopt, is dat de grote thema’s van bij
haar oprichting bijna allemaal nog actueel zijn.
De strijdpunten van toen spelen ook vandaag
een grote rol: wat betekent beschaving, wat
noem je“vooruitgang en ontwikkeling’? En wie
bepaalt dat? Wat doen regeringen, de kerk of het
bedrijfsleven hiermee?
CIMI werd geboren in 1972 in het achtste jaar
van de militaire dictatuur in Brazilië. De militairen
van toen meenden goed te weten wat die woorden moesten betekenen en ze legden hun brute
vertaling ervan op aan het land, Ze voerden een
straf autoritair economisch beleid van “ontwikkeling”. Zo werden in hetzelfde jaar de eerste 1.254
km van de Transamazone-weg (BR-230) ingehuldigd, waarvan de route op dodelijke wijze 29
inheemse gebieden doormidden kliefde.
Op de Braziliaanse tv werd dit Transamazônicaevenement voor het eerst in kleur uitgezonden,
met sinistere beelden, censuur en tegelijk gevierd als een van de belangrijkste verworvenhedenvan het Braziliaanse wonder. De autoweg
BR-364, die door Nambikwara-indianengebied
liepveroorzaakte de dood van de hele Nambikwara-bevolking jonger dan 15 jaar door de
overdracht van mazelen.
Wat heet “ontwikkeling”? Het leverde een veroordeling op in de internationale pers van “een
Braziliaanse Biafra”.
De dictatuur riep veel verzet op en daar werd
CIMI mede onderdeel van. Een groep bisschoppen en priesters die met indianengemeenschappen werkten begonnen zich diep af te vragen of
de algemene zucht in Latijns Amerika naar bevrijding, de strijd tegen armoede en miserie,
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geweld en onderdrukking niet ook de Inheemse
bevolking aangingen? Of de nieuwe inzichten
van het Vaticaanse Concilie en de grote LAkerkvergadering van Medellín geen consequenties dienden te hebben voor het werken van de
kerken met de Oorspronkelijke Volken?
En dan was er op dat moment de belangrijke
conferentie van antropologen in Barbados die
stelden dat er een moratorium, een tijdelijke
stop, diende te komen in de bemoeienis van de
zogenaamde “ontwikkelde’, westerse maatschappij met de Inheemse Volken. Dat die bemoeienis immers per definitie uitbuiting, onderdrukking, ontkenning van de eigen kracht en tradities, hun rijkdom betekende.
De initiatiefnemers tot de oprichting van CIMI
lieten deze vragen op zich inwerken, ze kenden
de vragen m.b.t. het pastoraat van de kerken
met de Volken, ze deelden de kritiek. Wat moesten die kerken daar, hadden de indianen niet hun
eigen godsdienst en -uitingen die men te respecteren had, enz.?
De oprichters van CIMI zochten een andere benadering. Het kon anders, het moest anders:
zoals elders gebeurde in de LA-maatschappij,
n.l. vanuit het delen van het leven met de diverse
(onderdrukte) groepen in die maatschappij.
“Vanuit een keuze, een optie voor de Inheemse
Volken.”
Samen met inheemse leiders werd in jaarlijkse
bijeenkomsten gezocht naar de invulling voor
dit ‘keuze maken” van CIMI, een steeds hernieuwbaar leerproces. Dit temeer omdat zowel
de Inheemse Beweging als CIMI, verbonden aan
de katholieke kerk, een fundamenteel andere
visie op de gewenste ontwikkeleng van de Braziliaanse maatschappij voorstaan.
Kernzaken die zo naar voren kwamen:
- Erkenning: de Inheemse Beweging heeft de
hoofdrol, het gaat om zelfbestemming van de
Inheemse Beweging
- Hier mee verweven: (strijd om) landrechten en
beheer van gronden en rijkdommen erop
- Waardering eigen cultuur vd Volken, hun diversiteit bovendien
- Belang van Interculturele en interreligieuze dialoog
- Versterken van de Inheemse Beweging als motor voor verdere ontwikkeling
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- Zoeken van nationale en internationale bondgenoten en allianties voor de strijd
- Belang van vorming, (eigen) gezondheidszorg,
onderwijs, werken aan duurzaamheid.
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Vuur en Soep avond

CIMI mag vandaag vaststellen dat ze (met anderen) heeft mogen bijdragen aan een Wedergeboorte van de Inheemse Volken, in een land dat
zijn oorspronkelijke bewoners verachtte.
Alleen al hun aantal: van 100.000 in 1972 gegroeid naar 1 miljoen in 2022 (waarvan 500.000
wonend in de inheemse dorpen en 500.000 in de
steden).
Er is reden tot hoop, maar de noodzaak blijft om
te strijden tegen en het aanklagen van verkeerde
politieke en economische ontwikkelingsstrategieën die projecten van geweld en dood tegen
Inheemse Volken brengen.
CIMI blijft de rechten van Inheemse Volken verdedigen en roept de samenleving op de politieke
en economische oriëntaties die tot nu toe zijn
gevolgd te heroverwegen.

Op woensdag 29 juni is het nieuwe maan en
organiseren wij een Vuur & Soep avond op de
Dobbeltuin voor de gezelligheid en verbinding
met mensen.
Samen maken we een soep !
Breng wat groente en/of kruiden mee (bio / uit
eigen tuin / uit het wild) en eigen eetgerij.

Meer over CIMI en haar activiteiten is te lezen
op: www.cimi.org.br

Ook muziekinstrumenten zijn welkom !

www.indianen-in-brasil.nl

Wij zorgen voor het vuur, de pan en wat kruidenthee.
Om 18.00 wordt er begonnen.
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Film: Huda’s Salon
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zich erbij neerleggen dat haar donkerste geheim
zal worden onthuld. Het lot van deze twee vrouwen
wordt echter op mysterieuze wijze bepaald
door.vrijheidsstrijder Hasan.
Huda's Salon speelt zich af op de Westoever van
de Palestijnse stad Bethlehem, die sinds 1967 door
Israël bezet wordt. In 2002 begon de bouw van een
muur rond de stad, die daardoor steeds meer in
een isolement raakte. Regisseur Hany Abu-Assad
is van Nederlands-Palestijnse origine. Hij
regisseerde eerder de politieke thrillers Paradise
Now en Omar, die beide genomineerd werden voor
een Oscar.

Op maandag 6 juni en woensdag 15 juni om
14.00 vertoont Filmhuis De Spiegel de film:
Huda’s Salon.
Palestina, 2021
Duur
: 91 minuten
Regie
: Hany Abu-Assad
Met
: Ali Suliman,
Maisa Abd Elhadi en
Manal Awad
Kijkwijzer : 16 jaar en geweld

Huda’s Salon won afgelopen april op het jaarlijkse
Movies That Matter Festival de Dutch Movies
Matter Award. Uit het juryrapport: ‘Een film die de
kijker meeneemt op een intense reis, met een
krachtig plot, onverwachte wendingen en
verbluffend acteerwerk.

Trailer: https://youtu.be/W-XtoCnmJcg
Voor meer informatie en het reserveren van
kaarten:
https://filmhuisdespiegel.nl/programma/1444/hud
as-salon/
FILMHUIS DE SPIEGEL
Royal Theater
Stationsplein 5
6411 NE Heerlen

De Palestijnse Reem heeft een afspraak staan bij
Huda’s salon.
Wat een doodgewoon bezoek aan de kapper had
moeten zijn, verandert in het meest bepalende
moment van haar leven.
Ze wordt door Huda voor een onmogelijke keuze
gesteld: ze moet haar eigen mensen verraden of’
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Film: Django The Movie
Live optreden van
The Rosenbergs
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Maar dan wordt hij door Nazi’s gedwongen om op
tournee te gaan in Duitsland, om zo de invloed van
‘negro muziek’ uit de Verenigde Staten te beperken.
Dit risico is te groot en Django ziet geen andere
uitweg dan vluchten. Met hulp van een van zijn
bewonderaars vertrekt hij samen met zijn zwangere vrouw en zijn moeder naar een dorpje vlakbij
de Zwitserse grens. Om Zwitserland ook daadwerkelijk te betreden, blijkt lastiger dan gehoopt, want
de Nazi’s zitten hem op de hielen.

Op zaterdag 4 juni van 19.00 vertoont Filmhuis
De Spiegel de film: Django de Movie.
Frankrijk, 2017
Duur
: 117 minuten
Regie
: Etienne Comar
Met
: Reda Kateb,
Cécile de France en
Ulrich Brandhoff
Kijkwijzer : 12 jaar , geweld, grof taalgebruik
discriminatie

Eén kort filmpje en een paar honderd foto’s bestaan er slechts van gitarist Django Reinhardt, die
tijdens WOII furore maakte in de Parijse jazzwereld. Het gaf regisseur Etienne Comar ruim
baan voor een vrije weergave van een bijzonder
muzikaal leven.

Trailer: https://youtu.be/vQDTsFeOCxI
In samenwerking met Ap Art Events film vertoont
het filmhuis deze film en na afloop zullen The
Rosenbergs optreden.
Tickets voor deze voorstelling zijn online verkrijgbaar via Ap Art Events:
https://www.ticketkantoor.nl/shop/djangorosenber
gs?fbclid=IwAR0VpQBRT4A4uwRdI9YZkZzwvV
36J9Y-nXm8scYvUM3h1iQ47Zl9GvUy7b4.
Op de dag zelf kunt u bij de kassa van Filmhuis
De Spiegel een kaartje kopen.

Elke avond verblijdt de briljante, zorgeloze zigeuner en jazzgitarist Django Reinhardt zijn Parijse
publiek met zijn geweldige muziek.
Terwijl massa’s zigeuners uitgebuit en zelfs vermoord worden in concentratiekampen, waant
Django zichzelf veilig vanwege zijn populariteit.

Johnny Rosenberg, Mozes Rosenberg en Sani
van Mullem vormen de talentvolle jonge generatie van de Rosenberg familie.
The Rosenbergs zijn vanuit hun Sinti achter-

De Inkijk

nummer 6

grond bij elkaar gekomen en spelen al van kinds
af aan dagelijks gitaar met elkaar. Hun roots
liggen bij Django Reinhardt. The Rosenbergs
verstaan de kunst om songs dusdanig te bewerken dat er aantrekkelijke, verfrissende, eigentijdse
Gipsy Jazz ontstaat met Spaanse invloeden.
Naast het bekende repertoire van Hot Club de
France geven zij hun eigen swing aan klassiekers van Gershwin tot virtuoze bewerkingen van
grootheden als Charles Aznavour en Frank
Sinatra.
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Na de oorlog in Oekraïne echt
gaan werken aan duurzame
vrede

De oorlog in Oekraïne heeft het toch al haperende proces van ‘vrede op aarde’ volledig laten
stagneren. Vladimir Vladimirovitsj Poetin heeft
dat op zijn geweten. Er moet echter ook weer
een einde komen aan deze oorlog.

Verrassend is de vocale bijdrage van begaafd
jazz-zanger Johnny Rosenberg met zijn repertoire uit het Great American Songbook. Met hun
albums “Obsession” en “Masters of Swing”
bewijzen The Rosenbergs dat ze inmiddels tot
de absolute wereldtop behoren in hun genre.

In het navolgende betoog ga ik ervanuit dat het
regime van Poetin na de oorlog in Oekraïne zodanig is verzwakt door interne onenigheid en
sancties dat grote groepen van het Russische
volk in sociaal verzet zullen gaan waardoor
Poetin tot aftreden gedwongen wordt. En dat
Rusland leert van de fouten die het Poetinregime
Voor meer informatie:
heeft gemaakt zodat er een meer open, opbouwhttps://filmhuisdespiegel.nl/programma/1364/djan ende democratie ontstaat.
go-en-the-rosenbergs/
Het startpunt voor ‘echte vrede’ was het einde
van de Koude Oorlog. In 1989 gaf de laatste
FILMHUIS DE SPIEGEL
president van de Sovjet-Unie, Michail Gorbatsjov
Royal Theater
met zijn politiek van Perestrojka en Glasnost een
Stationsplein 5
belangrijke impuls aan de wereldvrede.
6411 NE Heerlen
Dit proces van wereldvrede is door Poetin bruut
verstoord. Niet alleen nu met zijn wrede aanval
op Oekraïne, maar ook eerder al in Tsjetsjenië
en Syrië, en in 2014 met de inname van de Krim
en de oorlog in de Donbas. Voor Poetin is het
vijanddenken van de Koude Oorlog nooit geëindigd. Een van de redenen daarvoor is de opdringerige NAVO waardoor Poetin zich bedreigd
voelt.
Geconstateerd kan worden dat ook de NAVO
zich niet echt sterk maakte voor een duurzame
vrede, gericht op wederzijds vertrouwen en ontwapening. Beide machtsblokken hebben de
laatste jaren te weinig werk gemaakt van de afbouw van kernwapens maar blijven bezig met
het moderniseren van dat immense arsenaal.
Een deel van deze kernwapens is in WestEuropa opgesteld en gericht op Rusland. De
aanwezigheid van kernwapens in onze omgeving
is een publiek geheim dat niet officieel ter discussie mag worden gesteld.
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In 2020 werd 56 % van alle militaire uitgaven in
de wereld gedaan door de gezamenlijke NAVOlanden; China 13 % en Rusland 3 %. Duitsland
stelt € 100 miljard beschikbaar voor versterking
van het eigen leger. Ook andere NAVO-landen,
waaronder Nederland, vergroten de budgetten
voor militaire uitgaven met miljarden euro’s. Dit is
verklaarbaar vanuit de inval van Rusland in
Oekraïne, maar het is wel een bijdrage aan de
voortzetting van de gewapende vrede. Het altijd
al invloedrijke militair-industrieel complex zal er
nog meer van profiteren. Echter, nog meer wapens zullen de duurzame vrede zeker niet dichterbij brengen.
Als het langs diplomatieke weg komt tot een
wapenstilstand in Oekraïne, dan zal de wederopbouw moeten gaan plaatsvinden. Daarbij moeten de relaties tussen de nu oorlogvoerende landen worden hersteld. De nieuwe Russische
overheid zal zich moeten verontschuldigen voor
de fouten van Poetin, en kan zijn goede wil tonen
door met herstelbetalingen mee te helpen aan de
wederopbouw van de Oekraïne.
Het is noodzakelijk dat het ‘Westen’ niet alleen
Oekraïne maar ook Rusland helpt. Door de
handel weer te intensiveren, kan Rusland niet
alleen een deel van de herstelbetalingen aan
Oekraïne voldoen, maar ook zijn eigen economie
versterken.
We moeten weer vrienden met Rusland worden.
Dit keer zelfs vrienden die elkaar vertrouwen.
Dat waarborgt dan ook duurzame vrede.
Na de oorlog in Oekraïne is duurzame vrede
alleen te bereiken via de ‘Derde Weg’ in plaats
van kiezen tussen ‘Oost’ en ‘West’: stop het
vijanddenken en het denken in machtsblokken,
biedt het nieuwe Rusland het NAVO-lidmaatschap aan en maak serieus werk van demilitarisering en de afbouw van kernwapens.
Laat een ‘echte Verenigde Naties’ zijn werk
doen, samen met een goed functionerende
Veiligheidsraad, zonder vetorechten. Ook elders
in de wereld (bijvoorbeeld in Syrië, Jemen,
Midden-Oosten en wellicht ook met China dat op
expansie is gericht), kunnen zo de verstoorde
verhoudingen verbeteren. Het zal niet alle problemen op onze planeet oplossen, maar een
enorme hoeveelheid menskracht en middelen
kan op positieve wijze worden ingezet om
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klimaatproblemen, armoede en ongelijkheid te
verkleinen om zo het welzijn hier op aarde te
verbeteren.
Uit dat perspectief kunnen we nu hoop putten.
Harrie Winteraeken
Voorzitter HeerlenMondiaal en Vredesplatform
Heerlen.
045-5228720 of 06-52375611
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Incidentele activiteiten van MC De
Heksenketel in juni
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Workshop rust en ontspanning

In juni 2022 organiseert moedercentrum De
Heksenketel weer een aantal incidentele
activiteiten:
Schelpenkrans

Tijdens deze workshop gaan we aan de gang
met zachte en vloeiende bewegingen.
Je leert ontdekken hoe je zo goed mogelijk kunt
ontspannen en de kracht en balans in jezelf kunt
vinden. We maken gebruik van rustige ademhalingstechnieken en bewegingen om op deze
manier je hoofd leeg te maken en meer rust en
balans in je lichaam te creëren.
Deelname is alleen mogelijk met vooraf aanmelden.
De zee met zijn schuimende golven, de
schreeuwende meeuwen en die heerlijke, zilte
lucht die je ook op je lippen voelt. Het warme
zand onder je voeten waar je in wegzakt en af en
toe het prikken van die scherpe randjes van
schelpen, gemeen verstopt onder het rulle zand.
Met heimwee denk ik terug aan die heerlijk zomertijd. Maar….je kunt natuurlijk ook op een
andere manier herinneringen naar boven halen.
Bijvoorbeeld door van die heerlijke zee haar
prachtige producten in huis te halen en er iets
mooi van maken, zoals bijvoorbeeld een
schelpenkrans.
Wanneer : Dinsdag 7 juni
Tijd
: 13.00 - 15.00
Kosten : € 6,Tot 3 dagen vooraf telefonisch aanmelden op:
06-18956083

Maximaal aantal deelnemers: 12!
Wanneer : Donderdag 9 juni
Tijd
: 13.00 - 14.00
Kosten : € 5,Tot 3 dagen vooraf telefonisch aanmelden op:
06-18956083
Dromenvanger
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Ook wel eens last gehad van nachtmerries of
nare dromen? Een dromenvanger lijkt dan te
helpen.

Wanneer : Donderdag 23 juni
Tijd
: 19.00 - 21.00
Kosten : € 8,-

Een dromenvanger is oorspronkelijk afkomstig
van een indianenvolk uit Noord-Amerika

Tot 3 dagen vooraf telefonisch aanmelden op:
06-18956083

Volgens de legende werken dromenvangers
beschermend, ze zouden nachtmerries tegenhouden en goede dromen doorlaten.

Ons centrum MC De Heksenketel zoekt
vrijwilligers !

Wij gaan ze maken van verschillende materialen
die al aanwezig zijn, maar als je zelf leuke
voorwerpen hebt die je er in wilt verwerken kan
dit natuurlijk ook.
Laat je geest borrelen en uitstromen in je
scheppingsdrang
Wanneer : Donderdag 16 juni
Tijd
: 13.00 - 15.00
Kosten : € 6,Tot 3 dagen vooraf telefonisch aanmelden op:
06-18956083

Heb je tijd om een paar uur in de week te komen
helpen?
Wij zijn op zoek naar leuke collega’s voor in de
keuken en 2e hands kledingwinkel.
Je wordt bij de keuken ingezet als gastvrouw met
taken zoals licht huishoudelijk werk, het bereiden
van lunches en het verzorgen van koffie en thee.
De taken van de kledingwinkel bestaat uit het
aannemen van gebruikte kleding, sorteren en
winkelklaar maken.
Als je jonge kinderen hebt, zorgen wij voor
opvang.

Bloemstuk
Heb je interesse ? mail naar:
mcdeheksenketel@gmail.com of bel voor een
afspraak 06-18956083

Voor meer informatie:
Mc de Heksenketel,
Mijnzetellaan 6
Heerlen
http://www.mc-deheksenketel.nl/
Ja, die heerlijk zomer is er weer en de natuur is
er opnieuw in zijn volle glorie met haar adembenemende tinten, die overal schitteren in het
zomerzonnetje.
Het is hét seizoen om met een oogstrelend
bloemstuk op tafel te pronken.
Met zo’n bloemstuk breng je die heerlijke,
hartverwarmende zomersfeer ook in huis of op
balkon! Wie fleurt daar nou niet van op en het
werkt ook nog een rustgevend, wat bij mij beter
helpt dan mindfulness

Wij zijn ook te vinden op Facebook:
https://www.facebook.com/pages/Mc-deHeksenketel/247119558817026
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Recht op bescherming
van het gezin
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plaatsingen van kinderen uit arme gezinnen bleef
ongeveer gelijk.
De deelnemers aan het boek spraken van
vernederingen, van schending van mensen - en
kinderrechten. Ze noemden ook voorstellen tot
verbetering.

Bijvoorbeeld dat uithuisplaatsing alleen in
uiterste gevallen mag, waar het kind in gevaar is
In Nederland zijn ± 20.000 kinderen uit huis en als tijdelijke maatregel. Dat ouders voldoende
geplaatst wegens problemen die met armoede te middelen krijgen om bij elkaar te kunnen blijven
maken hebben. Hoe komt het dat de publieke en hun kinderen zelf groot te brengen.
opinie daar geen schandaal van maakt?
Enkele conclusies:
Zolang de Internationale Beweging ATD Vierde Het duurzame armoedevraagstuk van ouders en
Wereld bestaat, kennen we gezinnen van wie kinderen kan niet opgelost worden met
kinderen uit huis zijn geplaatst, of waren de hulpverlening of met het huidige gemeentelijke
volwassenen zelf als kind uit huis geplaatst. En beleid.
zolang al vraagt ATD hier aandacht voor.
De Nederlandse wetgeving is discriminerend op
Naar aanleiding van de brute uithuisplaatsing in grond van armoede.
2011 van alle 4 de kinderen uit een gezin hebben
we besloten een boek te schrijven.
Voor meer informatie:
https://www.atd-vierdewereld.nl/
We zijn de geschiedenis van de kinderbescherming nagegaan en ontdekten dat er al
sinds de 15e eeuw hulp aan weduwen en wezen
bestaat. Toen al werd verschil gemaakt tussen
de hulp aan kinderen uit gegoede milieus en de
aanpak van kinderen uit de armste milieus. Vanaf de 19e eeuw kwamen er wezenlijke veranderingen.
In dit boek vertellen een aantal mensen gedetailleerd hoe ze de uithuisplaatsingen hebben
beleefd, hoe ze door hulpverleners en leiding in
tehuizen zijn behandeld, hoe de oordeelsvorming
is gegaan. En vooral: wat ze willen veranderen.
Voor de meesten hebben de uithuisplaatsingen
niet geholpen uit de armoede te komen. Zij
wijzen de situatie van schrijnende armoede af en
verzetten zich daar tegen. Dat verzet werd (en
wordt) te vaak door de jeugdzorgwerkers gezien
als tegenwerking, waardoor de ouders strafmaatregelen opgelegd kregen in plaats van hulp.
We hebben onderzoek gedaan naar het verband
tussen de uithuisplaatsingen, de wetgeving rond
armoedebestrijding, de kinderbescherming en
jeugdzorg. De Participatiewet, de Jeugdwet en
de Wet herziening kinderbescherming in 2015
beloofden vooruitgang, maar het aantal

Colofon

Agenda Juni 2022

De Inkijk juni 2022 is een uitgave van
HeerlenMondiaal.

Do 2

Café Mondiaal:
een duurzaam gebouwd nieuw stadskantoor
Café Pelt
Pancratiusplein 48 Heerlen
Aanvang: 19.30

Za 4

Django the movie
Filmhuis de Spiegel, Royal Theater
Stationsplein Heerlen
Aanvang: 19.00
Na afloop concert the Rosenbergs

Voor gratis email abonnement:
mail naar Frank Rochette.

Zo 5

Open dag Dobbeltuin
Dobbelsteijnstraat Heerlen
11.00 - 16.00

Het juli nummer verschijnt omstreeks:

Ma 6

Huda's Salon
Filmhuis de Spiegel, Royal Theater
Stationsplein Heerlen
Aanvang: 14.00

De Inkijk wordt gratis per email aan de abonnees
verstuurd.
Redacteur: Frank Rochette
Email
: rochette.frank@gmail.com

1 juli
Sluiting kopij: 20 juni

2022
2022

Za 11 Pelgrimage naar pater Karel Munstergeleen
9.00: Vertrek fietsers vanaf St. Josephkerk
Heerlerbaan
10.00: Vertrek wandelaars vanaf kerk in Puth
Wo 15 Huda's Salon
Filmhuis de Spiegel, Royal Theater
Stationsplein Heerlen
Aanvang: 14.00
Wo 22 Wandeling Wereldhumanismedag
19.00 uur: vertrek vanaf De Vier Jaargetijden
Wilhelminastraat 43, Epen
Za 25 Repair café
Sam-Sam
Mijnzetellaan 6
Heerlen
10.00 – 12.30
Wo 29 Vuur en Soep avond
Dobbeltuin
Dobbelsteijnstraat Heerlen
Vanaf 18.00

