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Café Mondiaal : Onze demo-
cratie moet beschermd wor-
den 
 

            
 

     
 
Op donderdag 12 mei organiseert Heerlen 
Mondiaal de 76 ste editie van Café Mondiaal met 
als thema: Onze democratie moet beschermd 
worden 
 
Deze editie begint om 19.30 en vindt plaats in 
Café Pelt gelegen aan de Pancratiusstraat 48 in 
Heerlen. 

“Niemand beweert dat democratie perfect of al-
wetend is. Inderdaad, er wordt gezegd dat de-
mocratie de slechtste regeringsvorm is, met uit-
zondering van al die andere vormen die van tijd 
tot tijd zijn uitgeprobeerd.” Aldus Winston Chur-
chill op 11 november 1947 in het Britse Lager-
huis. 

Er zijn ‘democratieën’ in vele verschijningsvor-
men. We gaan er nu gemakshalve vanuit dat een 
goed functionerende democratie vredelievend is 
en de Mensenrechten respecteert; dat er regel-
matig en op alle overheidsniveaus vrije verkie-
zingen zijn, dat er onafhankelijke rechtspraak is 
en persvrijheid, vrijheid van meningsuiting en het 

recht van demonstratie. Maar ook dat we samen 
leven en met elkaar rekening houden. En min-
stens zo belangrijk: dat de democratie zijn eigen 
(overheids) fouten herstelt. 

In de periode waarin we onze nationale feestdag 
‘Bevrijdingsdag’ vieren, staan vrede en vrijheid 
centraal. Lang leken vrede en vrijheid in onze 
streken vanzelfsprekend, maar recent beseffen 
we allemaal dat dit niet zo is. Natuurlijk is de oor-
log in Oekraïne een afschrikwekkend voorbeeld 
van hoe kwetsbaar vrede en vrijheid zijn. En is 
de democratische samenleving van het Rusland 
van Vladimir Poetin inmiddels volledig ontspoord. 
Maar ook onze vrede, onze vrijheid en onze de-
mocratie zullen bewaakt en beschermd moeten 
worden. 

Er zijn in onze samenleving, maar ook in ver-
schillende Europese landen (Polen, Hongarije) 
duidelijke tendensen waarneembaar die onze 
samenleving willen ondermijnen. Denk aan de 
diverse rechts-extremistische groeperingen en 
partijen die het wantrouwen en de onvrede voe-
den. Maar die met nog ergere oplossingen ko-
men. Zo worden regelmatig de grondwaarden 
vrijheid van meningsuiting en demonstratie onder 
valse voorwendselen gebruikt. Algemene media 
worden als onbetrouwbaar afgeschilderd (in 
Duitsland ‘die Lügenpresse’ genoemd). 

Onze democratie moet dus tegen een stootje 
kunnen. Maar hoe ontvankelijk zijn burgers voor 
ondemocratische machten? Of laten we het al-
lemaal maar gebeuren zolang het mensen niet 
persoonlijk raakt? Kijk daarvoor naar het Neder-
landse volk onder de Duitse bezetting. Hoe kan 
je je verweren of ertegen in verzet te gaan? En 
hoe moeilijk is dat? Waakzaamheid is geboden. 

Harrie Winteraeken van het Vredesplatform zal 
kort ingaan op de risico’s die onze samenleving 
loopt en daar ook voorbeelden uit andere landen 
en andere tijden bij noemen. Khe Siang Loo zal 
daarop aansluiten met een korte inleiding over  

http://www.heerlenmondiaal.nl/
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Sociale Verdediging als geweldvrij alternatief 
voor militaire verdediging en onder welke voor-
waarden (zoals vrijheid, democratie en sociale 
weerbaarheid) de Sociale Verdediging kan sla-
gen. 

Ook wordt bezien hoe je als burger de risico’s 
voor vrijheid en democratie kan herkennen en 
hoe je daartegen kan verweren (sociale weer-
baarheid), maar ook wat de beperkingen en risi-
co’shiervan zijn. 

Daarop volgt het voor Café Mondiaal kenmer-
kende gesprek tussen de deelnemers dat onder 
leiding staat van Harrie Winteraeken 

Café Mondiaal  

Khe Siang Loo is sinds de 80er jaren van de vo-
rige eeuw actief in de Vredesbeweging. Hij zette 
zich in voor mensen die weigerden in militair 
dienst te gaan. Khe Siang heeft veel kennis van 
sociale weerbaarheid en geweldloos verzet. 

Het Vredesplatform Heerlen is tevens ‘Ambas-
sade van Vrede’ van PAX: 
https://vredesweek.nl/ambassades/ambassade-
heerlen. 

Zoals gewoonlijk zal Harrie Winteraeken het ge-
sprek leiden. 

Voor meer informatie over deze Café Mondiaal 
kunt u terecht bij: 

Harrie Winteraeken  06-52375611    hwinterae-
ken@hotmail.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2
de

 Nieuwsbrief 2022          
Missionair Overleg Parkstad 
Verschenen 

 

Onlangs verscheen de tweede Nieuwsbrief van 
2022 van het Missionair Overleg Parkstad met 
nieuws en aandacht voor activiteiten in april en 
mi 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: 

Ans Houben (ajhouben@hetnet.nl) 

of 

Guus Prevoo (guus.prevoo@home.nl). 
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Lezing ATD Vierde Wereld  

 

          
 
“Het enige probleem, het unieke probleem, dat 
alle andere omvat, dat alle andere problemen 
van de mensheid verklaart, is de voortdurende 
aanwezigheid in al onze samenlevingen van een 
bevolkingsgroep, die buiten de structuren wordt 
gehouden, buiten de systemen, buiten het 
denken van de mensen. 
 
Dit – uitsluiting – is het fundamentele probleem 
van de mensheid, dat alle andere verklaart.” 
Joseph Wresinski (oprichter ATD Vierde Wereld) 
 
Op 10 mei 2022 organiseert ATD de Vierde 
Wereld een lezing door John Habets waarin hij 
spreekt over zijn twee recent geschreven 
boeken: “Waarde(n)volle wereld” en ”Naar een 
nieuwe wereld”. 
 
De lezing en dialoog zullen plaatsvinden in de 
Andreaskerk, Palestinastraat 326 te 
Heerlerbaan van 19.00 tot 21.30. 
 
In een “WAARDE(N)VOLLE WERELD” gaat het 
over uitsluiting. Uitsluiting niet alleen van 
mensen trouwens, ook de economie zorgt voor 
uitsluiting. Allerlei kosten en waarden spelen in 
de economie geen rol en worden over het hoofd 
gezien. In dit boek heeft de auteur het natuur en 
het milieu als uitgangspunt gekozen om dit 
inzichtelijk te maken. 
Als de ontwikkelingen blijven doorgaan zoals nu, 
dan krijgt de wereld op termijn te maken met een 
gemiddelde temperatuurstijging van 4 tot 6 
graden Celsius. Met als gevolg dat de wereld, 
die rijk is aan o.a. oerbossen, oceanen, de 
Noordpool, de atmosfeer, en traditionele kennis 
e.d, in heel snel tempo afbrokkelt. En dat men-
sen in armoede niet echt kunnen bijdragen aan 
de ontwikkeling van de samenleving. 
Tegelijkertijd en dat is het hoopvolle, ontwikkelt 
zich, vooralsnog tegen de verdrukking in, in snel 
tempo een tegenkracht, die niet moet worden 
onderschat. Het zijn de wakkere burgers, 
initiatieven van onderop en allerlei ngo’s, 
waaronder ATD, die stem geven aan niet  

geziene mensen en maatschappelijke waarden. 
En die aangeven: de ontwaarding van de wereld 
kan worden gestopt: door het in ere herstellen 
van juist al die wezenlijke waarden, waaronder 
gelijkwaardigheid, die het leven op aarde 
aangenaam en de moeite waard maken. 
 
In “NAAR EEN NIEUWE WERELD” wordt 
geschetst hoe de wereld in een diepe crisis 
verkeert. Groei wordt gezien als dé motor achter 
(economische) ontwikkeling. Er zijn echter 
grenzen aan de groei. Dit uit zich op velerlei 
gebied; van milieuvervuiling en klimaatver-
andering tot de uitputting van grondstoffen, water 
– en luchtverontreiniging. Steeds meer grenzen 
worden overschreden; ten koste van het goede 
leven en de draagkracht van de planeet. 
Zo worden met de snelle teloorgang van het 
Amazone-regenwoud de ‘longen van de wereld’ 
ernstig aangetast. Een snelle uitputting van de 
grondstoffenvoorraad uit zich nu al in conflicten 
tussen landen. En een achteruit hollende 
biodiversiteit komt tot uitdrukking in het in snel 
tempo uitsterven van soorten. Toenemende 
waterschaarste is er bovendien debet aan, dat 
een steeds groter deel van de wereldbevolking 
onvoldoende toegang heeft tot schoon 
drinkwater. En dit alles is nog maar het topje van 
de ijsberg. 
Duidelijk is, dat met het onverkort vasthouden 
aan de huidige ‘groei met oogkleppen’ de 
toekomst van de wereld op het spel wordt gezet. 
Wat zijn de mondiale uitdagingen waar we voor 
staan? Wat moet er groeien? Voor welke wereld 
kiezen we? Deze vragen staan in dit boek 
centraal  en hierin wordt de lezer meegenomen 
naar de wereld van morgen, die stilaan groeit, 
mede dankzij de inspanningen van de Verenigde 
Naties, de vele ngo’s, die de wereld rijk is en 
allerlei particuliere initiatieven van onderop.  
 
“NAAR EEN NIEUWE WERELD” schetst de 
contouren van deze nieuwe wereld, die zich 
tegen de verdrukking in aan het ontwikkelen is; 
met waarden als (gelijk)waardigheid, solidariteit, 
samenwerking, verbondenheid en samen delen 
als uitgangspunt. 
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Even Voorstellen  
 

    
 

   
 
In onze rubriek even voorstellen deze maand 
het: Vredesplatform Heerlen 
 
Het Vredesplatform Heerlen is een van de langst 
actieve organisaties binnen HeerlenMondiaal. 
Eigenlijk is het Vredesplatform ouder dan HM.  
 
De eerste nog herinnerde activiteit is het vanuit 
Heerlen organiseren van de busreis naar Am-
sterdam waar op 21 november 1981 een hele 
grote demonstratie (400.000 deelnemers) was 
tegen onder andere de plaatsing van kruisra-
ketten in Nederland.  
 
Na deze demonstratie is het VP doorgegaan (of 
heropgericht?), met weer het organiseren van 
bussen naar de nog grotere antikernwapende-
monstratie in Den Haag op 29 oktober 1983 (on-
geveer 550.000 deelnemers). Het VP is sinds-
dien tot op heden actief gebleven. 
 

              

In de 80’er jaren staan de meeste activiteiten van 
het VP in het teken van de acties tegen de plaat-
sing van middellange afstandskernwapens in 
Europa (niet alleen de kruisraketten maar ook de 
Pershing 2 en de tegenhanger SS20 van de 
toenmalige Sovjet-Unie).  
 
Andere grote activiteiten waren een Actieweek in 
1984, en in het najaar van 1985 deelname aan 
het Volkspetitionnement met 3,75 miljoen onder-
tekenaars. In Heerlen zijn toen 15.203 handte-
keningen huis aan huis opgehaald en hebben 
naar schatting nog zo’n 3.000 mensen hun on-
dertekening rechtstreeks opgestuurd.  
 
Het VP was in de 80’er jaren een grote organisa-
tie met een eigen kantoor in het voormalige 
klooster van de Franciskanessen, het ‘Baanlo-
zencentrum’ aan de Grasbroekerweg 166. Toen 
het VP wegens ondergebruik het kantoor beëin-
digde, is Leo de Groot met een groep doorge-
gaan als Vredesburo Heerlen. 
 
Het VP is in die jaren ook een echt platform van 
vrij veel deelnemende (vredes)organisaties, 
waarvan het Interkerkelijk Vredesberaad IKV, 
Stop de Neutronenbom en Vrouwen voor Vrede 
de belangrijkste waren. Ook verschillende 
(klein)linkse politieke partijen waren erin verte-
genwoordigd. 
 
Vanaf februari 1984 heeft het platform het Vre-
desnieuws uitgegeven: getypt, gestencild, op A5 
gevouwen en door 26 wijkcontactpersonen in 
Heerlen rondgebracht (plus enkele exemplaren 
in Hoensbroek). Oplage tot 600 stuks. In de 
eerste jaren 5 à 6 exemplaren per jaar, later 2 tot 
3 keer. Het Vredesnieuws was gratis, maar een 
keer per jaar werd een acceptgirokaart toege-
voegd. Het VP heeft nooit geldgebrek gehad. 
 
In Heerlen zijn in de loop van jaren diverse pro-
testactiviteiten en manifestaties georganiseerd. 
Ook enkele fietstochten door de Vredesplatforms 
van Oostelijk Zuid-Limburg langs diverse militaire 
objecten, de Legerlandroute. En regelmatig ook 
busreizen naar Brussel, Woensdrecht, Den 
Haag. 
 
Hoewel al jaren in Heerlen ook aandacht werd 
besteed aan andere wereldproblemen, startte 
het VP in oktober 1987 met een groot project 
buiten de antikernwapenbeweging. In december 
van dat jaar kwam ook het definitieve besluit om  
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geen nieuwe kernwapens in Nederland te plaat-
sen. 
 
Het VP ging werken aan een stedenband met 
een Hongaarse stad. Hongarije lag indertijd nog 
achter het IJzeren Gordijn en dus in de invloed-
sfeer van de Sovjet-Unie, maar ook van die zijde 
kwam enige toenadering. In augustus 1988 ging 
een delegatie van het VP naar Hongarije. Daar 
werden in samenwerking met het ‘Patriottisch 
Volksfront’ de eerste contacten gelegd met de 
stad Györ. In de jaren die volgden zijn er in het 
kader van de stedenband tientallen uitwisse-
lingen geweest en ook in Heerlen activiteiten 
voor Hongaarse delegaties georganiseerd: ‘Door 
elkaar beter te leren kennen kunnen we naar el-
kaar toe groeien’. Dat is nu nog net zo actueel, 
maar wel minder duidelijk aanwezig in onze 
Heerlense samenleving. 
 
In de nacht van 9 op 10 november 1989 valt de 
Berlijnse Muur, wat ook het ‘symbolische einde’ 
is van de Koude Oorlog. En in deze periode 
wordt ook het samenwerkingsverband ‘Overleg-
groep Mondiale Vorming Heerlen’ opgericht, het 
latere HeerlenMondiaal.  
 

          

Maar er blijft genoeg te doen voor het VP, al 
betekent het deels wel een omslag in denken en 
activiteiten. Eind 1990 breekt de Golfoorlog (Irak 
– Koeweit) uit. We voeren actie voor Zuid-Afrika, 
organiseren stiltekringen, sponsorwandelingen 
en solidariteitsmaaltijden en een actie tegen de 
ITEC-wapenbeurs in het Maastrichts MECC. Ook 
krijgt de wapenwedloop zijn wending met het 
Starwars-programma en Franse kernproeven in 
de Pacific. Maar ook is er aandacht voor de 
Palestijnen, de Islam, ‘godsdienst en vrede’, de 
groeiende weerstand tegen allochtonen en 
vreemdelingenhaat, en zijn er demonstraties 
tegen racisme en fascisme. In 1992 woedt de 
oorlog in Joegoslavië, waaruit Nederland ook 
een groot aantal vluchtelingen ontvangt. 
 

 
 

Het VP wordt geleidelijk kleiner en minder 
‘platform’, met alleen nog het IKV en het 
Vredesburo Heerlen.  
 
De brede antikernwapenbeweging ebt langzaam 
weg. Ieder jaar worden er wel in Heerlen activi-
teiten georganiseerd in de derde week van sep-
tember in het kader van de Vredesweek.  
 
In 1996 gingen de marktactiviteiten over in de 
manifestatie ‘Heerlen in de Wereld, de Wereld in 
Heerlen’, waar het VP altijd een prominente 
plaats in innam. In 2003 woedt de oorlog van de 
VS met bondgenoten in Irak om zo het regime 
van Sadam Hoessein te verdrijven. Daarna zijn 
er nog zeer ernstige oorlogen in Afghanistan, 
Syrië en Jemen (tot op heden).  
 
Het vervolg van deze rubriek staat op onze 
website: www.heerlenmondaal.nl. 
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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 28 mei 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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Voorjaarswandeling 

 

        
 
Het Humanistisch Verbond afdeling Zuid-Limburg 
organiseert op zaterdag 14 mei 2022 een 
voorjaarswandeling door Heerlen onder leiding 
van Hans Pannemans. 
 
Deze wandeling begint om 14.00, de start is op 
het kruispunt Groene Boord / Putgraaf, en duurt 
circa 1,5 uur. 
 
Na afloop is er een nazit bij de 2 gezusters / 
Luciushof op de putgraaf 3 in Heerlen 
 

 
Stuyts’ stratenplan /stedenbouwkundig plan om snelle bevolkingsgroei in 
Heerlen op te vangen. We wandelen door een deel van dit, gedeeltelijk 
uitgevoerde, plan. Rechts: Jan Stuyt 

 
Het thema is de stedenbouwkundige ontwikke-
ling van Heerlen, en de hele Mijnstreek, begin 
20ste eeuw, als gevolg van de bouw en de ex-
ploitatie van de steenkolenmijnen. Speciale aan-
dacht is er voor architect Jan Stuyt die hierin een 
belangrijke rol heeft gespeeld. Ook zal gewezen 
worden op het humanistische aspect in deze 
plannen. 
 
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 
begon Stichting Scan een nieuwe actie: 
Voedsel voor Afghanistan. 
 
Met deze actie zamelde Scan geld in waarmee in 
Afghanistan, lang houdbaar voedsel werd ge-
kocht en uitgedeeld aan de arme mensen. 
 

 
 
In totaal bracht de actie € 3899,09 op en dit werd 
bijeengebracht door mensen uit 3 landen: 
 
1. Nederland € 1496,09 
2. Duitsland  €  1110,00 
3. Iran           €  1496,09 
 
 
 
U kunt onze stichting steunen door een bijdrage 
over te maken op rekeningnummer:  
IBAN: NL75 INGB 0009673353 
BIC: INGBNL2A 
t.n.v. stichting Scan 
onder vermelding van gift 
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Fairtrade publieksactie in het 
nieuwe stadskantoor  
 

      
 
In voor consumenten moeilijke tijden is het extra 
noodzakelijk om solidair te zijn met de producen-
ten die eerlijke producten maken. 
 
De Fairtrade Werkgroep Heerlen is na corona 
weer opgestart en dat betekent dat wij weer aan 
de slag gaan met activiteiten rond Fairtrade en 
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen /In-
kopen (MVO/I).  
 
Van woensdag 4 mei tot en met zondag 15 mei 
wordt de landelijke Fairtrade week gehouden.  
 
Heerlen is een Fairtrade-gemeente en om de 
medeburgers te attenderen op het belang van 
het kopen van Fairtrade-producten, staan wij in 
deze Fairtrade week op: 
 
Woensdag 11 mei en donderdag 12 mei 
 
Van 9:30 – 12:30  
 
in de hal van het nieuwe stadskantoor van de 
Gemeente Heerlen, Geleenstraat 25 om de  be-
zoekers te begroeten met een kleine attentie (die 
gesponsord wordt door de PLUS-supermarkten 
van Heerlen).   
 
Fairtrade helpt boeren en arbeiders in ontwikke-
lingslanden een betere plek te verwerven in de 
handelsketen, zodat ze kunnen leven van hun 
werk en kunnen investeren in een duurzame 
toekomst. Samen maken we de wereld eerlijker, 
met gelijke kansen voor iedereen! 
 
Voor meer informatie: 
 
https://www.facebook.com/fairtradeheerlen 
 
https://fairtradegemeenten.nl/gemeente/heerlen/ 
 
https://www.fairtradenederland.nl/campagne/fairtr
ade-week-voorjaarseditie-22/  

Inspiratie-avond voor MOV-
groepen en pastores in 
Parkstad 
 

    
 
Velen hebben moeite met het idee om klakkeloos 
op de oude voet verder te gaan wanneer de co-
rona-situatie dat weer toelaat. Er is behoefte aan 
een soort ‘markeringspunt’ om opnieuw met el-
kaar op weg te gaan. Een hernieuwd elan om sa-
men de draad weer te kunnen oppakken. 
 
Het Missionair Overleg Parkstad en het Missie-
bureau Roermond organiseren in lijn met deze 
gedachte, een inspiratieavond.  
 
Deze inspiratieavond wordt gehouden op: 
dinsdag 17 mei 2022 van 20.00 tot 22.00 in de 
parochiezaal bij de H. Hart van Jezus-kerk, 
Hoogstraat 137-139, 6373 HR Landgraaf 
(Nieuwenhagerheide).  
 
U bent van harte uitgenodigd om hierbij aanwe-
zig te zijn zodat men met elkaar in gesprek kan 
gaan over inspiratiebronnen en welke beelden er 
leven over de toekomst van de MOV-activiteiten 
in de parochies.  
 
De aanwezigen worden daarbij begeleid door 
mevr. Elianne van den Heuvel, directeur van het 
Missiebureau bisdom Roermond. 
 
Programma: 
 
Opening en welkom door Guus Prevoo 
Openingswoord deken Nievelstein 
Hoe gaat het met iedereen? 
Hoe zien we de toekomst? 
Pauze 
Inspiratiefilmpjes 
Vragen 
Afsluiting 
 
Om aan deze inspiratie-avond te kunnen 
deelnemen, dient men zich vóór 10 mei 2022 
aan te melden bij voorkeur per e-mail: 
info@missiebureau.nl 
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8000 Indiaanse leiders bijeen 
voor de Week van de Indiaan 
2022 
 

 
 
Voor de 18

de
 editie van de Week van de Indiaan 

(4-14 april) bracht het landelijk samenwerkings-
verband van de Oorspronkelijke Volken van Bra-
zilië APIB meer dan 8000 lokale leiders bijeen in 
de hoofdstad Brasilia.  
 
Deze (jaarlijkse) Week kon na de covid-epidemie 
eindelijk weer gehouden worden en de deelne-
mers vertegenwoordigen zo’n 200 inheemse vol-
ken van het land.  
 
Doel van de manifestatie is - behalve ettelijke 
onderlinge bijeenkomsten - om het land de een-
heid, kracht en de strijdlust van de Inheemse 
beweging te tonen.  
 
Bijzondere thema’s dit jaar waren: de demarcatie 
van de grond en de inheemse deelname aan 
verkiezingen in het land dit jaar.  
 
“Wij moeten de processen stopzetten die leiden 
tot vernietiging en dood”, aldus de inheemse lei-
ders, waarbij ze doelen op de toename van ge-
weld jegens personen en grond en de anti-
inheemse politiek van de regering Bolsonaro. 
 
Hoofdlijnen van strijd: 
1. De grondstrijd, toewijzing en bescherming van 
inheemse gebieden 
2. Ruimtes van participatie van de inheemse be-
weging terugpakken 
3. De inheemse politieke instellingen (tijdens 
Bolsonaro afgebroken) herstellen 
4. De anti-inheemse politieke agenda in het Fe-
derale Congres stopzetten 
5. Meer aandacht voor het Milieu 
 
  

Slotdocument 
Uit de vele bijeenkomsten en activiteiten kwam 
ook een Slotdocument dat in dit verkiezingsjaar 
alle eisen en verwachtingen van de Inheemse 
Volken bijeenbrengt.  
 
Er is daarin zware kritiek op de regering Bolso-
naro die zich al voor zijn verkiezing een grote 
vijand van de Inheemse Volken toonde. Het do-
cument spreekt van een politiek van ecocide, 
ethnocide en genocide, zoals die sinds de militai-
re dictatuur en 34 jaar democratie niet meer ver-
toond is.  
 
De president spreekt met haat en racisme over 
de Volken en breekt hun participatie in de Brazi-
liaanse samenleving af. Hij moedigde invasies 
van onze gebieden aan en legaliseerde criminele 
acties van goudzoekers, houthakkers, veehande-
laren, grondsjacheraars en privélegertjes. Daar-
naast bood hij in onze gebieden ruimte aan ver-
woestende ondernemingen zoals mijnbouw, hy-
dro-elektrische firma’s, haven- en wegenaanleg.  
Hij breidde de productie van monoculturen uit 
met steeds meer gebruik van gif.  
 
In het Nationaal Congres pleiten Bolsonaro en 
zijn achterban voor een reeks schadelijke wetten 
(vermindering inheemse gebieden, mijnbouw in 
inheemse gebieden; meer gifgebruik in de land-
bouw, openbare landroof, ruimer milieubeleid, 
meer vergunningen voor wapenbezit). 
 
‘Wij moeten deze processen van vernietiging en 
dood stoppen. Onze strijd gaat om onze Volken, 
ja, maar ook om de toekomst van alle Brazilia-
nen en voor de hele mensheid!  
 
Wij vechten voor een beschavingsproject voor 
ons land en de wereld.  
 
Een project gebaseerd op de principes van res-
pect voor democratie, mensenrechten, recht-
vaardigheid, zorg voor het milieu en Moeder Na-
tuur.   
 
Een project dat de etnische en culturele diversi-
teit respecteert van het land waarvan we deel 
uitmaken, met meer dan 305 verschillende vol-
keren en 284 inheemse talen, zonder racisme, 
vooroordelen en discriminatie van welke aard 
dan ook.  
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Documentaire: I’m So Sorry 
 

            
 
Op donderdag 19 mei om 20.00 vertoont 
Filmhuis De Spiegel de documentaire:  
I’m So Sorry 
 
Frankrijk / Hongkong 2021 
Duur         : 96 minuten 
Regie       :  Regie: Zhao Liang 
Met          : De Aarde 
Kijkwijzer : Alle leeftijden 
 

               
                 
 

In een tijd waarin kernenergie mogelijk weer als 
alternatief voor fossiele energie gezien wordt, 
voert regisseur Liang Zhao ons op indringende 
wijze langs plaatsen die als waarschuwing gel-
den. We zien desolate landschappen en over-
woekerde ruïnes rondom Fukushima en Tsjerno-
byl, verlaten huizen met achtergebleven foto’s 
van bewoners, de ontmanteling van een kern-
centrale in Duitsland, strijdbare demonstranten  

en de spookachtige ondergrondse tunnels in 
Finland waar hoogradioactief afval de komende 
duizend eeuwen opgeborgen moet worden. 
 
Maar we zien ook intieme momenten van een 
Japans echtpaar in hun noodwoning en twee 
eenzame ouderen die ondanks de straling terug-
keren naar hun verlaten dorp in de verboden zo-
ne rond Tsjernobyl. In diezelfde regio zorgt een 
moeder teder voor haar gehandicapte dochter. 
Door gebrek aan middelen, zo leren we, is haar 
besmette dorp nooit geëvacueerd. Zoals zoveel 
anderen trouwde ze en baarde ze een misvormd 
kind. Het zijn ontroerende ontmoetingen die een 
menselijk tegenwicht bieden aan de verstilde 
dreiging. 
 
Met de titel van zijn documentaire verontschul-
digt Zhao Liang zich namens de mensheid voor 
de radioactieve rommel waarmee het de aarde 
en toekomstige generaties opzadelt. I’m So 
Sorry is niets minder dan een wake-up call, die 
de kijker de vraag stelt: ‘Is dit het verleden of de 
toekomst’? 
 
Trailer: 
https://www.youtube.com/watch?v=dL2dni7592A 
 
Voor meer informatie en het reserveren van 
kaarten: 
 
https://filmhuisdespiegel.nl/programma/1428/i
-am-so-sorry/  
 
FILMHUIS DE SPIEGEL 
Royal Theater 
Stationsplein 5 
6411 NE Heerlen 
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Goed nieuws:  
Bernardo is vrij ! 
 

          
 
Wie meedeed aan Write for Rights 2021 weet 
zich vast nog de milieuactivist Bernardo Caal Xol 
uit Guatemala te herinneren. Hij kreeg ruim 7 
jaar cel omdat hij een heilige rivier beschermde. 
  
Na 4 jaar onterechte gevangenschap is op 24 
maart Bernardo Caal Xol vrijgelaten uit de ge-
vangenis van de Guatemalteekse stad Cobán.  
 
Amnesty International is blij met zijn vrijlating, 
maar vindt dat hij nooit veroordeeld had mogen 
worden. Bernardo Caal Xol zat vast omdat hij ge-
weldloos de heilige rivier van de Q’eqchi’ Maya’s 
beschermde. 
 
Bernardo Caal Xol werd in 2018 veroordeeld tot 
7 jaar en 4 maanden gevangenisstraf. Zijn advo-
caat liet weten dat hij vervroegd is vrijgelaten 
vanwege goed gedrag. Het is geweldig nieuws 
dat hij nu herenigd wordt met de mensen om wie 
hij geeft. Maar zijn veroordeling blijft staan, terwijl 
hij niets verkeerd heeft gedaan. De autoriteiten 
blijven zijn werk voor de mensenrechten en het 
milieu dus als misdrijf zien.  
 
Bernardo en de Q’eqchi’ begonnen met protes-
teren toen een bedrijf met een vergunning van 
de regering de Cahabón-rivier van de Q’eqchi’ 
afdamde om er twee waterkrachtcentrales te 
bouwen. De rivier is een van de langste in 
Guatamala en is heilig voor de Q’eqchi’. De 
bouw van de krachtcentrales had hun bossen al 
weggevaagd, nu verloren ze ook nog het kost-
bare water dat ze nodig hadden om te overleven.  
 
Bernardo eiste dat de krachtcentrales worden 
gesloten. Hij zei dat de autoriteiten de Q’eqchi’ 
niet bij de plannen voor de krachtcentrales had-
den betrokken terwijl dat wel een vereiste is vol-
gens het internationaal recht. 
 

Write for Rights-actie 
Amnesty onderzocht de zaak van Bernardo Caal 
Xol en concludeerde dat er géén bewijs was voor 
de aanklachten: verergerde roof en verergerde 
illegale detentie.  
 
Amnesty besloot  in actie te komen voor zijn 
vrijlating en daarom maakte Bernardo in decem-
ber 2021 deel uit van de wereldwijde schrijfactie 
Write for Rights. Over de hele wereld schreven 
honderdduizenden mensen brieven aan de 
autoriteiten van Guatemala om aan te dringen op 
zijn onmiddellijke en onvoorwaardelijke vrijlating. 
 
Mensenrechtenverdedigers vervolgd 
Tegen Bernardo werden dezelfde tactieken 
ingezet die in Guatemala vaker gebruikt worden 
om mensenrechtenverdedigers te veroordelen. 
Op die manier proberen de autoriteiten 
mensenrechtenverdedigers te intimideren en hun 
werk te verhinderen. Met name milieuactivisten, 
inheemse activisten en mensen die strijden 
tegen straffeloosheid en corruptie worden hier 
slachtoffer van. 
De afgelopen jaren is de mensenrechtensituatie 
in Guatemala erg verslechterd. De autoriteiten 
proberen het rechtssysteem en het sociale 
weefsel van de samenleving af te breken. 
Daarbij vervolgen ze iedereen die opkomt voor 
een eerlijker en waardiger land. 
Aanvallen op mensenrechtenverdedigers 
In Guatemala worden veel 
mensenrechtenverdedigers en journalisten 
aangevallen. De  Guatamalteekse Eenheid voor 
de Bescherming van Mensenrechtenverdedigers 
(UDEFEGUA) registreerde tussen januari en 
november 2021 839 aanvallen. Volgens het 
laatste Global Witness report is Guatemala een 
van de gevaarlijkste landen voor mensen die 
opkomen voor grond, territorium en het milieu. In 
2020 werden er dertien milieuactivisten 
vermoord. 
 
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 
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Incidentele activiteiten van MC De 
Heksenketel in mei  
 

 
 
In mei 2022 organiseert moedercentrum De 
Heksenketel weer een aantal incidentele 
activiteiten: 
 
Schilderij van spijkers & touw 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ben je al langer uit aan het kijken naar iets spe-
ciaals om die ene lege plek op de muur op een 
bijzondere manier in te vullen? 
  
Echt iets bijzonders is een schilderij met spijkers. 
En het onderwerp? Daar kun je van alles voor  
verzinnen: iets uit de natuur of een detail van 
een leuke foto, er kan van alles  en niks moet.  
  
Dus lekker timmeren, goed om af te reageren.  
Gezellig samen bezig zijn bij een kop koffie,  
daar doe je ook nog ideeën van anderen op. 
  
Wanneer : Donderdag 12 mei 
Tijd          : 13.00  - 15.00 
Kosten    : € 6,-  
 
Tot 3 dagen vooraf telefonisch aanmelden op: 
06-18956083 

Bloemstuk van groente & fruit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Een echte blikvanger die je nergens anders ziet, 
zo’n bloemstuk van groente en fruit. Je kunt het 
creëren in allemaal dezelfde kleuren, maar ook 
tinten die bij elkaar passen.  
  
Rode kool met bijvoorbeeld radijsjes of..nou ja 
laat je eigen fantasie z’n gang maar gaan, er zijn 
zoveel mogelijkheden en zoveel kleuren in de 
natuur. Maar als je kookneigingen krijgt bij het 
zien van zo’n kunstwerk: blijf dan af van dit 
mooie werkstuk. 
 
Wanneer : Dinsdag 17 mei 
Tijd          : 19.00  - 21.00 
Kosten    : € 8,-  
 
Tot 3 dagen vooraf telefonisch aanmelden tel: 
06-18956083  
  
Workshop kracht & energie 
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Tijdens deze workshop ga ja met lichte  gewich-
ten en je eigen lichaamsgewicht aan de slag om 
je hele lichaam zo sterk en  soepel mogelijk te 
maken.  
  
Je beweegt op je eigen manier en je bepaalt je 
eigen intensiteit. Plezier maken en jezelf blijven 
is het belangrijkste!  
  
Deelname is alleen mogelijk met vooraf  aan- 
melden. 
  
Maximaal aantal deelnemers: 12 
 
Wanneer : Donderdag 19 mei 
Tijd          : 13.00  - 14.00 
Kosten    : € 5,-  
 
Tot 3 dagen vooraf telefonisch aanmelden op: 
06-18956083 
 
Lente Bloemstuk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Als de lente komt, dan stuur ik jou tulpen uit  
♪♫♫…..Heerlijk toch die lente kriebels: frisse 
jonge blaadjes, kuikentjes, lammetjes en ontlui-
kende bloemetjes als krokusjes. Wat leuk om die 
uitkomende, tere boden van de lente in huis te 
halen. Het hele huis ruikt naar de lente. Het fijne 
is, dat het eigenlijk heel  makkelijk te maken is, 
precies zoals je het zelf wilt: een hoog stuk of 
juist laag en vlak, meerkleurig of liever alles in de 
verschillende tinten van een kleur.  Bovendien 
werkt het ook nog heerlijk ontspannend. En heb 
je goede raad nodig, dan is deskundige hulp 
aanwezig.  
  
Wanneer : Donderdag 31 mei 
Tijd          : 19.00  - 21.00 
Kosten    : € 8,-  
 
Tot 3 dagen vooraf telefonisch aanmelden op: 
06-18956083 
 

Wereldlunch 
 
 
 
 
 
 
 
Al  eens gehoord van onze verleidelijke geuren-
de en exotisch smakende wereldlunches?  
 
In de Heksenketel bereiden wij deze elke maand. 
  
Het is een lunch met specifieke gerechten uit 
een bepaald land en deze oorspronkelijke ge-
rechten worden bereid door een uit dat land af-
komstige kokkin.  
 
Het zijn dus zeer authentieke gerechten, die door 
onze charmante kokkin worden geserveerd. 
 
De lunch komt elke maand uit een ander land en 
dus ook steeds een kookster uit dat betreffende 
land, vandaar de naam wereldlunch.  
 
U kunt elke laatste Woensdag van de maand 
van onze wereldlunch komen genieten. Opgeven 
verplicht. 
 
Wereldlunch Servisch 
 
Wanneer : Dinsdag 25 mei 
Tijd          : 12.00  - 13.00 
Kosten    : € 6,-  
 
Wandelingen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voor de wandelingen geld dat we tijd nemen om 
van al het moois in de omgeving waar we zijn te 
genieten.  
 
Omdat we rekening houden met elkaar nemen 
wij op tijd een rustmoment.  
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Het is echter aan jezelf om in te schatten of een 
bepaalde route en /of afstand voor jou af te leg-
gen is. 
 
Spreekt het jullie aan om samen meer plekjes 
van ons mooie Zuid Limburg te ontdekken ?  
trek dan jullie wandelschoenen aan en ga mee.  
 
Bij extreem weer kunnen we in overleg de 
wandeling verplaatsen of veranderen.  
 
Wij gaan wandelen wanneer er zich minimaal 4 
personen aangemeld hebben. 
 
Tot 3 dagen vooraf telefonisch aanmelden op: 
06-18956083 
 
Vrijwilligers gezocht 
 
Ons centrum MC De Heksenketel zoekt vrijwil-
ligers! 
 
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.  
 
Heb je interesse mail naar: 
mcdeheksenketel@gmail.com  
of bel voor een afspraak tel: 06-18956083 
 
Voor meer informatie: 
 
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 

Vaste activiteiten van MC De 
Heksenketel 
 

 
 
Naast de incidentele activiteiten heeft 
moedercentrum De Heksenketel ook vaste 
activiteiten: 
 
Maandag 
10.00 - 12.00     2e Hands kledingwinkel open 
10.00 - 12.00     Hulp bij formulieren invullen 
                          (alleen op afspraak) 
11.00 - 15.00     Chinees dansen 
12.00 - 13.00     Lunch 
 
Dinsdag 
10.00 - 12.00    2e Hands kledingwinkel open 
10.00 - 12.00     Knoppenproject (alleen op  
                          afspraak)        
10.00 - 12.00     Hulp bij formulieren invullen 
                          (alleen op afspraak) 
12.00 - 13.00     Lunch 
15.00 – 16.00    Buikdansen 
 
Woensdag 
10.00 - 12.00     2e Hands kledingwinkel open 
10.00 - 12.00     Knoppenproject (alleen op  
                           afspraak)        
12.00 - 13.00     Lunch en ( laatste woensdag v/d 
maand wereldlunch)  
 
Donderdag 
09.00 - 12.00    Nederlandse Conversatie Les 
09.00 - 11.00    Naailes      
09.30 - 10.30    Yoga 
10.00 - 12.00     Knoppenproject (alleen op  
                          afspraak)        
10.00 - 12.00     Hulp bij formulieren invullen 
                          (alleen op afspraak) 
 
10.00 - 12.00    2e Hands kledingwinkel open 
12.00 - 13.00    Lunch 
13.00 - 15.00    Handwerken 
 
Vrijdag        Op vrijdag zijn er géén activiteiten 

  

mailto:mcdeheksenketel@gmail.com


Colofon  
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Agenda Mei 2022 
 
   
 
Di      10    Lezing door John Habets 
                  Andreaskerk 
                  Palestinastraat 326 
                  Heerlen 
                  19.00 – 21.30 
 
Wo    11    Fairtrade Actie 
                 Hal Stadskantoor 
                 Geleenstraat 25 
                 Heerlen  
                 9.30 – 12.30 
 
Do    12    Fairtrade Actie 
                 Hal Stadskantoor 
                 Geleenstraat 25 
                 Heerlen  
                 9.30 – 12.30 
 
Do     12   Café Mondiaal:onze democratie moet  
                                           beschermd worden 
                 Café Pelt 
                 Pancratiusstraat 48 
                 Heerlen 
                 Aanvang: 19.30 
 
Za      14  Voorjaarswandeling 
                 Start: 14.00 op kruispunt Groene Boord/  
                                          Putgraaf 
 
Di       17   Inspiratie avond  
                 Parochiezaal 
                 Hoogstraat 137-139 
                 Landgraaf 
                 20.00 – 22.00 
 
Wo    19   Documentaire: I’m so sorry 
                 Filmhuis De Spiegel 
                 Stationsplein 5 
                 Heerlen 
                 20.00 
 
 
Za       28  Repair café 
                  Sam-Sam 
                  Mijnzetellaan 6 
                  Heerlen 
                  10.00 – 12.30 
 
 

 


