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Dag van de  
Duurzaamheid 2022 
 

      
 
Na twee jaar coronapauze organiseren de wijk-
verenigingen van Heerlerbaan en Douve Weien-
Caumerveld, samen met de Hoeve Corisberg (de 
Seizoenen), Parkstad in Transitie en Hoeve 
Benzenraderhof op zondag 31 juli van 11.00 – 
16.00 de inmiddels zesde editie van de Dag van 
de Duurzaamheid.  

Ook dit jaar zijn we weer te gast op de prachtige 
locatie: Hoeve Corisberg aan de Corisbergweg 1 
in Heerlen.  

In de afgelopen jaren zijn verschillende aspecten 
van verduurzaming aan de orde gesteld, zoals 
afvalscheiding en verwerking, duurzaam voedsel 
en duurzame energie.  

 

De laatste keer hebben wij kunnen ontdekken 
hoe groot onze ecologische voetafdruk is en hoe 
wij die kunnen verkleinen. 
 
Dit jaar is het thema: “In Balans Brengen”. 
 
Iedereen heeft een stukje van de aarde nodig. 
 
De Aarde produceert alles wat we nodig hebben 
om in voedsel-, energie- en andere levensbe-
hoeften te voorzien.  
 
Op dit moment hebben we anderhalve aarde 
nodig om te produceren wat we in één jaar ge-
bruiken. Wij vragen dus meer van de aarde dan 
ze kan bieden en het wordt steeds duidelijker dat 
wij zo echt niet verder kunnen gaan, als we de 
aarde leefbaar willen houden. Dus hoe gaan wij 
wat de aarde ons geeft weer in balans brengen 
met wat wij gebruiken? 
 
De dag van de duurzaamheid is de kans om hier 
achter te komen. 
 
Er is een leuk en informatief programma opgezet 
voor jong en oud. 
 
Een greep uit de activiteiten en kramen op deze 
dag: 
 
• Verschillende organisaties staan er met een  
  kraam om ons te informeren wat wij zelf kunnen 
  doen om de balans te herstellen en hoe zij  
  daaraan proberen een bijdrage te leveren; 
• Rondleidingen door de boerderijtuin van de  
  Hoeve Corisberg; 
• Puzzeltocht voor kinderen, waarmee boer- 
  derijfeestjes op de Benzenraderhof te winnen  
  zijn; 
• WoonWijzerWinkel Heerlen; 
• Workshop kaas maken; 
• Biologische en eetbare planten uit de natuur; 
• Leer zelf een Rocket Stove te maken; 
• Rd4 komt weer met de grote elektrische vuil- 
  niswagen; 

http://www.heerlenmondiaal.nl/
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• Elektrische fietsen van Bike Fun Molenberg.  
  U kunt de nieuwste fietsen testen. 
• Kratklimmen en andere activiteiten met de  
  Scouting. 
 
Ook zijn er dit jaar muzikale optredens onder 
andere van Jack Vinders. 
 
De organisaties hopen u weer met velen te 
mogen begroeten op deze leuke en leerzame 
dag.  
 
En natuurlijk is het vooral ook gezellig en zijn er 
weer hapjes en drankjes te krijgen. 
 
Zie voor het volledige programma: 
 
https://parksjtad-in-transitie.nl 
http://www.heelebaan.nl/ of 
http://www.groenewijkduurzaam.com 
 
 
 

 
 
 
 
 

Vuur en Soep avond 

 

Op donderdag 28 juli is het nieuwe maan en 
organiseren wij weer 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. 

Ook muziekinstrumenten zijn welkom ! 

Wij zorgen voor het vuur, de pan en wat kruiden-
thee. 

De inloop is van 18.00 tot 18.30. 

Voor meer info en aanmelden:  

https://parksjtad-in-transitie.nl/vuur-soep-
avonden-dobbeltuin/ 
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 Aardbeving treft Afghanistan 
 

             
 
Op 22 juni vond er om 02:24 plaatselijke tijd in 
Afghanistan een aardbeving plaats, op 46 kilo-
meter zuidwestelijk van de stad Khost bij de 
grens met Pakistan.  
 
Aanvankelijk melde het United States Geological 
Survey (USGS), een wetenschapelijk bureau van 
de Amerikaanse regering, dat de beving een 
kracht had van 6,2 maar dit werd later bijgesteld 
naar 5,9. 
 
De aardbeving trof hoofdzakelijk de Afghaanse 
provincies Paktika en Khost maar was ook 
voelbaar in de provincie Kabul, in de Paki-
staanse hoofdstad Islamabad en in Iran. 
 
De beving werd binnen een omtrek van 500 kilo-
meter waargenomen door in totaal meer dan 119 
miljoen mensen. 
 
Schade en slachtoffers 
De beving had een intensiteitsgraad VIII ("Zwaar 
beschadigend") op de schaal van Mercalli.  
 
Volgens een plaatselijke woordvoerder werden 
zeker 25 dorpen vrijwel volledig verwoest, inclu-
sief scholen en moskeeën en vielen er meer dan 
1500 doden en meer dan 2000 gewonden.  
 
In Gayan (Paktika) werden zo'n 1800 woningen 
verwoest of beschadigd, 70% van alle woningen 
in dit district. In de provincie Khost werden zo'n 
600 woningen verwoest. 
 
Twee dagen later vielen bij een heftige naschok 
nog eens zeker vijf doden. 
 
Het is in Afghanistan de dodelijkste aardbeving 
sinds 2002, toen de regio Hindu Kush werd 
getroffen. 
 
Deze aardbeving is de laatste in een reeks van  

noodsituaties. Tienduizenden mensen die in het 
gebied wonen, waren al ontheemd door de 
humanitaire crisis in Afghanistan. 
 

        
 

         
 
U kunt de mensen in Afghanistan helpen in deze 
noodsituatie. 
 
Veel ontheemde gezinnen hebben géén vast 
onderkomen, leven zonder slaapmatten en 
dekens en hebben niet de benodigdheden om 
voedsel en medicijnen te kunnen kopen.   
 
Stichting SCAN  zamelt geld  in voor de 
slachtoffers in zuidoosten van Afghanistan.  
 
Uw steun is dringend nodig en uw donatie biedt 
Afghanen in nood levensreddende hulp. 
 
IBAN: NL75 INGB 0009673353 
BIC: INGBNL2A 
t.n.v. Stichting SCAN, onder vermelding van 
“aardbeving van 22 juni in het zuidoosten van 
Afghanistan.” 
 
Het gestorte bedrag kunt u aan het einde van 
het jaar deels terugkrijgen van de Belasting-
dienst. 
 
Meer informatie: Belastingdienst.nl (ANBI) 
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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 juli van 10.00 – 12.30 in: 

Sam-Sam 
Mijnzetellaan 6 
Heerlen 

Repareren is tegenwoordig steeds belangrijker 
niet alleen voor het afval maar ook door de stij-
gende prijzen. Fabrikanten maken het echter niet 
makkelijk, vaak is een artikel niet of heel moeilijk 
open te krijgen. 
 
Echter de vrijwilligers van Repaircafé Parkstad 
Limburg zorgen er elke keer weer voor dat men-
sen blij naar huis gaan. 
 
Daarom kom naar het repaircafé in SamSam met 
die stofzuiger waarvan de startknop het niet 
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. 
 

                 

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: 

www.repaircafeparkstad.nl en de facebookpagi-
na onder repaircafeparkstad. 

Kijk ook eens op de landelijke website, 
www.repaircafe.nl. 
 

  

mailto:repaircafeparkstadlimburg@gmail.com
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Fietsketting tegen nieuwe 
Kerncentrales 

 

      
 
De kerncentrales van Doel 3 en Tihange 2 gaan 
in oktober 2022 en respectievelijk februari 2023 
dicht. 
 
Die beslissing is in België genomen en is ook 
definitief. Daarmee valt de dreiging van de zoge-
naamde scheurtjes reactoren weg. Uiteraard 
zullen we u daarover op de hoogte houden. 
 
Echter om tijdig de klimaatdoelstellingen te be-
halen wordt de roep om meer nieuwe kerncen-
trales groter; zowel in Nederland als in het 
buitenland, zowel in de politiek, alsook onder de 
bevolking. 
 
Kernenergie is echter belastend voor komende 
generaties, is heel erg duur, is niet flexibel en 
komt te laat om de klimaatcrisis te keren. Ook 
komen ongelukken in kerncentrales frequenter 
voor dan vaak ingeschat. 
 
Een internationale beweging, bestaande uit 
Duitsers, Belgen en Nederlanders heeft daarom 
het plan opgevat om een actie te organiseren 
met een tegengeluid: 
 
“Fietsketting tegen kerncentrales” 
 
De organisatie van het fietsprotest is in handen 
van het Duitse Ausgestrahlt, een Duitse milieu-
organisatie, die zich al lange tijd verzet tegen 
kernenergie.  
 
Het betreft een meerdaagse demonstratieve 
fietstocht tegen nieuwe kerncentrales, die start 
op 9 juli in Tihange, om via Luik, Maastricht, via 
Duitsland naar Almelo (Urenco) te gaan en aan-
dacht te vragen voor het feit dat kernenergie 
géén oplossing is voor ons klimaatprobleem.   

Ook zijn extra investeringen in duurzame energie 
noodzakelijk. 
 
Op 10 juli om ca. 13.00 doet deze actie 
Maastricht aan, waarbij de fietsers die uit Tihan-
ge en Luik komen op de Markt zullen worden 
onthaald. 
 
Er vindt dan een demonstratieve manifestatie 
plaats, met sprekers en een optreden van het 
koor “de Stem des Volks”.  
 
Rond 14 uur worden de fietsers uitgewuifd en 
vertrekken richting Aken. 
 
Vereniging Stop Tihange Nederland (VSTN) 
steunt deze actie en hoopt u dan ook te zien bij 
deze fietsdemonstratie. 
 
Ook kunt u een stuk(je) meefietsen. Daarvoor 
kunt u zich opgeven via onderstaande link. 
 
Voor informatie kunt u ook contact opnemen met 
de plaatselijke coördinator: 
Leo Maathuis via 06-34832345 of 
Leo.Maathuis@kpnplanet.nl. 
 
Meefietsen? Dan opgeven bij WISE: 
https://wisenederland.nl/fietsketting-tegen-
nieuwe-kerncentrales/ 
 
Voor meer informatie: 
 
www.stop-tihange.org/nl 
https://www.ausgestrahlt.de/ 
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IVN Natuurontdekkingsreis 
Parkstad 
 

 

 
Ga mee op een natuurontdekkingsreis door 
Parkstad ! 
 
Inwoners van onze Parkstad regio zullen zich 
wel eens verrast voelen over de groene omge-
ving als ze door de regio fietsen, wandelen of 
anderszins onderweg zijn. 
 

 
 
De gezamenlijke afdelingen uit de regio Parkstad 
van het IVN Instituut voor natuureducatie en 
duurzaamheid, samen met het Natuurhistorisch 
Genootschap Limburg, nodigen je uit om in 2022 
en 2023 eens écht kennis te maken met de 
veelzijdige natuur in de regio.  
 
Kom mee op een mooie en leerzame Natuuront-
dekkingsreis! 
 
We nodigen iedereen uit die kennis wil maken 
met de natuur van Parkstad om met ons op reis 
te gaan door deze regio. 
 
Gedurende 2022/23 ga je ongeveer 20 keer 
deelnemen aan een activiteit waarbij je telkens 
kennis maakt met een ander aspect van de  

natuur: diersporen, boomknoppen, bijzondere 
planten, bijen, water, flora uit eigen omgeving, 
vleermuizen, paddenstoelen, vliegend hert en 
het Land van Kalk.  
 
Dit zijn excursies, workshops, lezingen zowel 
binnen als natuurlijk ook buiten. Tijdens de bui-
ten excursies wordt ook van alles verteld over 
wat we daar tegen komen in de boeiende natuur 
van Parkstad. Kortom als je na deze reis zelf op 
weg bent door de natuur, zie en ervaar je nog 
veel meer van al dit moois. 
 
De reis begint op woensdag 6 juli 2022 om 
19:30 met een informatie/kennismakingsavond.  
De bijeenkomsten zijn op woensdagavond en 
zaterdagmorgen, een enkele op zondagmorgen. 
 
De laatste bijeenkomst is op zaterdag 8 juli 2023, 
dit is een excursie met aansluitend een gezellige 
afsluitende bijeenkomst. 
 
De kosten voor deze mooie reis bedragen € 50,-.  
 
Opgave voor deelname kan via: 
ivnparkstadcursus@gmail.com 
 
Er kunnen maximaal 25 personen deelnemen.  
 
Wil je meer informatie mail ons, 
ivnparkstadcursus@gmail.com of bel met 06-
20649872. 
 
Er is géén voorkennis vereist, alleen interesse, 
nieuwsgierigheid en enthousiasme! Heb je dat, 
kom dan mee met ons op deze IVN Natuur-
ontdekkingsreis Parkstad. 
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Aan VREDE moet je BOUWEN 
 

 
 
Is de titel van een onlangs verschenen folder 
over de recente ontwikkelingen in het defensie-
beleid en de aangekondigde verhogingen van de 
defensie-uitgaven.  
 
Kerk en Vrede samen met Stop Wapenhandel en 
de Werkgroep Inclusieve Veiligheid namen het 
initiatief voor deze folder. 
 
De folder wil hulp bieden bij het gesprek over de 
vragen die de oorlog in Oekraïne bij velen op-
roept en over de richting van het defensiebeleid 
in de toekomst.  
 
Rode draad is daarbij dat meer wapens géén 
antwoord zijn op de bedreigingen van dit 
moment. Integendeel: op diverse manieren ver-
groten ze de problemen.  
 
De enige winnaars zijn diegenen die uit zijn op 
een steeds grotere confrontatie tussen Oost en 
West en natuurlijk de wapenindustrie.  
 
De tekst is ook te vinden op de websites van:  
 

           
 

                   
                        

                            
 
Op de website’s vindt u ook links naar achter-
grondinformatie en bronnen.  
 
Het staat een ieder vrij om naar de folder te 
verwijzen/er uit te citeren en gehoopt wordt op 
een brede verspreiding.  
 
Bestellen van deze folder kan (b.v. per tien of 
een veelvoud daarvan) per mail of telefonisch bij: 
 
Kerk en Vrede,  
030-2316666,  
secretariaat@kerkenvrede.nl.  
 
Een vrijwillige bijdrage in de kosten wordt op prijs 
gesteld: NL14 TRIO 0320 3644 02 van Kerk en 
Vrede, Utrecht. 
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Even Voorstellen  
 

    
 

               
 
Filmhuis De Spiegel is een organisatie waarmee 
HeerlenMondiaal goede banden onderhoud en 
graag en regelmatig mee samenwerkt. 
 
Daarom deze maand in onze rubriek even 
voorstellen: Filmhuis De Spiegel. 
 
Filmhuis De Spiegel: toekomstige filmhub 
voor parkstad 
 
Op 24 februari 2018 vierde Filmhuis De Spiegel 
in het Royal theater, dat 50 jaar geleden in Heer-
len voor het eerst films werden vertoond buiten 
de bestaande bioscopen om. 
 

     
 

Eind 2019 nam het filmhuis zijn intrek in het 
Royal theater, volgens de NRC één van de vijf 
mooiste bioscopen van Nederland. 
 
Op het programma van Filmhuis De Spiegel 
staan visuele spektakels, ingetogen drama’s, 
documentaires, literaire en historische vertellin-
gen en natuurlijk ook de films die eigenlijk ieder-
een zou moeten zien. 
 
Daarnaast organiseert Filmhuis De Spiegel met 
regelmaat filmcursussen en retrospectieven over 
belangrijke regisseurs uit de filmgeschiedenis en 
filmfestivals voor jong en oud: op het gebied van 
de animatiefilm, de literaire film, het historisch 
drama, de architectuurfilm, noem het maar op. 
 

 
 
Straks zal Filmhuis de Spiegel een van de spe-
lers zijn in het Royal-Rivoli-complex dat drie pij-
lers omvat: filmzalen, workshop- en talentontwik-
kelingsruimten en horeca.  
 
Het geheel krijgt de uitstraling van een filmhub, 
samenwerking met bedrijven en onderwijsinstel-
lingen staat daarbij hoog op de agenda. 
 
Op de plaats waar nu Rivoli en Maxim staan ko-
men twee nieuwe, kleinere filmzalen met een 
doorgang naar de Royal.  
 
De partners in deze filmhub zijn behalve Filmhuis 
De Spiegel, het Dutch Mountain Film Festival, 
CineSud en Limburg Film Office. 
 
Het vervolg van deze rubriek leest u op onze 
website: www.heerlenmondiaal.nl  
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Film: A Thousand Fires 
 

            
 
Op donderdag 7 juli en woensdag 20 juli om 
20.00 vertoont Filmhuis De Spiegel de film: A 

Thousand Fires . 
 
Myanmar, 2021   
Duur         : 90 minuten 
Regie       : Saeed Taji Farouky 
Met          :  Zim Ko Aung,  
                   Thein Shwe en  
                   Htwe Tin 
Kijkwijzer : Alle leeftijden 
 

                
 
Met blote handen haalt het echtpaar Htwe Tin en 
Thein Shwe olie uit de grond bij hun huis, uit een 
zelfgebouwde boorput. Het echtpaar runt een on-
gereguleerd olieveld en produceert om de paar 
dagen een vat olie. Ze willen dat hun jongste zoon 
succesvol wordt en zo de armoede kan ontstijgen. 
 
In Myanmar zijn veel van dit soort provisorische 
olievelden te vinden, waar mensen het verbouwen 
van gewassen hebben ingeruild voor het eigen-
handig uit de grond pompen en verkopen van olie. 
Het is gevaarlijk en ongezond werk. 

De documentaire biedt een inkijkje in een onge-
woon bestaan; het dagelijkse slopende werk, de 
middagdutjes, maar ook de bezoekjes aan een 
waarzegger die de toekomst van het echtpaar 
voorspelt. Want in Myanmar is het mystieke nooit 
ver weg, ook niet in deze door olie besmeurde om-
geving. 
 
A Thousand Fires is een tedere en sfeervolle 
documentaire over een hard bestaan, geleid door 
waardigheid en optimisme, in het prachtige Myan-
mar 
 

 
 
Trailer: https://youtu.be/0qTk7HuKAtM 
 
Voor meer informatie en het reserveren van 
kaarten: 
 
https://filmhuisdespiegel.nl/programma/1448/a-
thousand-fires/ 
 
FILMHUIS DE SPIEGEL 
Royal Theater 
Stationsplein 5 
6411 NE Heerlen 
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Teken Jij ook ? 
 

 
 
Amnesty vraagt je vaak een petitie te onderteke-
nen. Maar wat gebeurt er eigenlijk met al die 
handtekeningen en hoe zinvol is dat onderteke-
nen nu echt ? 
 
Kort maar krachtig: heel erg zinvol! Je leest het 
hier. 
 

          
 
Petities zijn een belangrijk middel om te laten 
zien dat heel veel mensen onze standpunten 
delen. Met de handtekeningen die we verzame-
len onder een petitie kan bijvoorbeeld een on-
derwerp op de politieke agenda gezet worden. 
Zo kan een debat ontstaan over een bepaald 
onderwerp en kan uiteindelijk een wet worden 
gewijzigd of afgeschaft. Denk bijvoorbeeld aan 
de verkrachtingswet die aangepast gaat worden: 
die is mede door onze petities en onze inzet 
hoog op de politieke agenda komen te staan.  
 
Maar ook buiten Nederland blijken onze petities 
een enorme kracht en impact te hebben: met de 
vele handtekeningen die wij verzamelen, zetten 
we regeringen onder druk. Bijvoorbeeld om ie-
mand vrij te laten die onterecht gevangenzit, om 
marteling te stoppen, of om iemand die is opge-
pakt een eerlijk proces te geven. 
 
We horen je denken: alsof regeringen zich daar 
wat van aantrekken. 
  

Jazeker! Geen enkele regering zit immers te 
wachten op negatieve publiciteit en geen enkele 
regering vindt het fijn als de wereld over haar 
schouders meekijkt. 
 
Daarom kwamen er al vele mensen vrij na druk 
van mensenrechtenorganisaties als Amnesty. 
Ook verbeterden de omstandigheden van ge-
vangenen en kregen mensenrechtenactivisten 
alsnog een eerlijk proces. 
 
Zo zorgde de inzet voor de jonge Turkse lhbti-
activisten Melike Balkan en Özgur Gür ervoor dat 
zij ongelooflijk veel aandacht kregen voor hun 
zaak. Ze riskeerden drie jaar cel voor hun lhbti-
activisme. Ze hadden onder meer een Pride-
mars georganiseerd. In oktober 2021 werden ze 
vrijgesproken. 
 
In februari 2021 kwam de prominente Saudische 
activiste Loujain al-Hathloul na 1001 dagen in de 
cel vrij, onder meer na jarenlange druk van Am-
nesty. Ze zat vast omdat ze actievoerde tegen 
het rijverbod voor vrouwen en voor de afschaf-
fing van het mannelijke voogdijsysteem. Dat 
werd haar niet in dank afgenomen door de Sau-
dische autoriteiten.  
 
Dus: 

 Mensen komen vrij 

 Marteling stopt 

 Daders worden berecht 

 Mensen krijgen hoop 

 Straffen worden verminderd 

 Discriminerende wetten worden aange-
past 

 En zo kunnen we nog wel even door-
gaan... 

 
Overtuigd? Doe mee aan onze acties en help 
ons in onze strijd voor een betere wereld !  
 
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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Waardigheid voor iedereen in 
de praktijk: Armoedediscrimi-
natie overwinnen 
 

          

 
Van 7 tot 16 februari vond de 60e zitting van de 
Commissie voor Sociale Ontwikkeling plaats in 
New York op het hoofdkwartier van de Verenigde 
Naties en virtueel. 
 
In 1995 werden in de Verklaring van Kopenha-
gen armoedebestrijding, fatsoenlijk werk en so-
ciale integratie als de belangrijkste doelstellingen 
voor sociale ontwikkeling als actieprogramma 
genoemd. Vanaf het begin is ATD Vierde Wereld 
betrokken geweest bij de Commissie en is er-
kend voor zijn bekwaamheid, voor dialoog en 
belangenbehartiging, met de deelname van 
mensen met directe ervaring met aanhoudende 
armoede. 
 
Drie ATD-teams in Ierland, Burkina Faso en de 
Verenigde Staten waren betrokken bij de voorbe-
reiding van de belangenbehartiging van ATD 
Vierde Wereld voor deze Commissie en droegen 
rechtstreeks bij aan wat discriminatie, armoede 
en waardigheid voor hen betekenen. 
 
Op 11 februari organiseerde ATD Fourth World 
een side-event, met boven genoemde titel, met 
het Bureau van de Hoge Commissaris voor de 
Mensenrechten van de VN en het NGO Com-
missie van Sociale ontwikkeling. 
 
Het evenement begon met een welkom van mo-
derator Sandra Liebenberg, hoogleraar mensen-
rechtenrecht aan de Universiteit van Stellen-
bosch, Zuid-Afrika.  
 

          

Ze nodigde het publiek en de sprekers uit om na 
te denken over de ontwikkelingen bij het kijken 
naar armoede door de lens van gelijkheid en het 
recht op non-discriminatie. Het  vraagt ons om 
na te denken over hoe armoede ontstaat door 
wetten, beleid en praktijken van instituties die 
mensen in armoede collectief uitsluiten van vol-
ledige deelname aan het politieke, economische, 
sociale en culturele leven. Daarmee marginali-
seert het hun stem en ondermijnt het hun men-
selijke waardigheid. 
 
Sandra Liebenberg gaf eerst het woord aan de 
heer Kelly en de heer Uzell, activisten bij ATD 
Vierde Wereld in Dublin, Ierland.  
 
De heer Kelly legde uit dat hij zijn hele leven op 
armoede gebaseerde discriminatie had ervaren. 
Hij deelde een voorbeeld van discriminatie die hij 
en zijn vrouw ervoeren na de geboorte van hun 
eerste kind, toen de eerste persoon die hen in 
het ziekenhuis bezocht een maatschappelijk 
werker was die hen deed vrezen dat hun kind 
zou worden weggenomen.  
 
De heer Uzell deelde dat hij ook discriminatie 
heeft ervaren vanwege zijn sociale situatie, 
waarbij hij benadrukte hoe dit leidt tot een laag 
zelfvertrouwen, schaamte, stigma en schuldge-
voel, en over het algemeen een zware tol eist 
van iemands gevoel van waardigheid. 
 
De heer Kelly is betrokken geweest bij verschil-
lende campagnes voor sociaal-economische dis-
criminatie om toe te voegen aan de gelijkheids-
wetgeving, met het argument dat "discriminatie 
deel uitmaakt van de ervaring van armoede en 
moet worden aangepakt." 
 
Hierna sprak Gouba Ousseini, een activist van 
ATD Vierde Wereld nationale team in Burkina 
Faso. Hij legde uit dat voor hem elke persoon 
inherent waardevol is en respect verdient. 
 
"Om een vreedzame wereld op te bouwen, heb-
ben we de deelname van iedereen nodig." 
 
De samenleving houdt echter geen rekening met 
ieders waarde en waardigheid. Hij heeft zelf veel 
discriminatie ervaren op basis van zijn sociale 
status. Hij vertelde verhalen over mishandeling 
bij het verkrijgen van burgerlijke registratiedocu-
menten, zoals geboorteakten, en over het feit dat 
hem de toegang tot gezondheidsbehandelingen  
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werd ontzegd. Deze barrières voor toegang tot 
juridische - en gezondheidsdiensten hebben 
concrete en snode effecten op het leven van 
mensen. 
 
"Als je in armoede leeft en je hebt geen vrienden 
, wordt je leven behandeld alsof het geen waarde 
heeft, geen betekenis. Je leven is in gevaar." 
 
De volgende spreker was de speciale rapporteur 
voor extreme armoede en mensenrechten, 
Olivier De Schutter. Hij benadrukte dat mensen 
met de ervaring van armoede leven in een vici-
euze cirkel van machteloosheid, stigmatisering, 
discriminatie, uitsluiting en materiële deprivatie, 
die elkaar allemaal wederzijds versterken. Om 
deze cyclus te overwinnen, betoogde hij dat we 
zowel directe als indirecte op armoede geba-
seerde discriminatie moeten aanpakken, terwijl 
we ook moeten zorgen voor fatsoenlijke huisves-
ting, adequate voeding, gezondheidszorg, sterke 
sociale bescherming en robuuste wetgeving in-
zake minimumlonen. 
 
Mevrouw Diane Roman, juriste en hoogleraar 
publiekrecht aan de Sorbonne Law School, legde 
uit dat het Franse parlement in 2016 een wet 
heeft aangenomen, die discriminatie op grond 
van sociaaleconomische status moet bestrijden. 
Toen de wet werd aangenomen, zei een Frans 
parlementslid: "Armoede is al een beproeving. 
Het hoeft niet gepaard te gaan met vernedering, 
stigmatisering en afwijzing. Het criterium van 
discriminatie op basis van economische kwets-
baarheid vandaag in de wet opnemen, is een 
deel van hun waardigheid teruggeven aan de 
uitgeslotenen, bevestigen dat ze rechten hebben 
en dat ze zich niet hoeven te schamen voor 
zichzelf." 
 
Diane concludeerde: "Deze wet is  een sterk 
politiek symbool. Het gaat niet  gepaard met een 
resoluut beleid van tenuitvoerlegging van econo-
mische en sociale rechten op alle gebieden. Het 
gaat ook niet gepaard met een sterke mobilisatie 
om effectieve toegang tot deze rechten voor 
iedereen te garanderen." 
 
De laatste spreker was Z.E. Ambassadeur Frank 
Tressler, Permanent Vertegenwoordiger van Chili 
bij het Kantoor van de Verenigde Naties in 
Genève. Ambassadeur Tressler presenteerde de 
antidiscriminatiewet van 2012 die in Chili is aan-
genomen, een mijlpaal die het recht op wettelijke  

bescherming tegen willekeurige discriminatie 
erkent en een gerechtelijke procedure instelt om 
daden van willekeurige discriminatie aan te 
pakken om redenen zoals sociaaleconomische 
toestand, ras, etniciteit of nationaliteit, onder 
andere. 
 
De wet gaat vergezeld van een netwerk van 
sociale beschermingsbeleid om armoede te 
overwinnen, waardoor sociale beschermings-
vloeren en toegang tot uitkeringen worden ge-
waarborgd voor de meest kwetsbare bevolkings-
groepen. Ambassadeur Tressler gaf voorbeelden 
van verschillende Chileense programma's voor 
sociale bescherming: ondersteunende program-
ma's voor gezinnen en kinderen tot negen jaar, 
die universele prenatale zorg en geboortehulp 
garanderen; toegang tot gezondheidszorg, on-
derwijs en algemene welzijnsdiensten voor min-
derjarigen; en programma's voor uitgebreide 
zorg voor afhankelijke mensen, hun verzorgers 
en hun families. 
 
Ambassadeur Tressler vestigde ook de aandacht 
van het publiek op de verbanden tussen kwets-
baarheid en de gevolgen van de Covid-19-pan-
demie. Er werden specifieke noodmaatregelen 
genomen, zoals de verdeling van economische 
hulp, vaccinatieplannen, enz. om de meest 
kwetsbare mensen te ondersteunen. 
 
Tijdens de discussie werden verschillende onder-
werpen besproken door de sprekers om tal van 
vragen uit het publiek te beantwoorden. 
 
Voor de heer Ousseini is er een grote kloof tus-
sen de wetten en hoe ze daadwerkelijk ten 
goede komen aan mensen in armoede. 
 
Olivier De Schutter benadrukte het verschil 
tussen horizontale ongelijkheden (ongelijkheid 
tussen groepen, typisch cultureel gedefinieerd, 
door etniciteit, religie of ras) en verticale onge-
lijkheden (ongelijkheid tussen individuen of huis-
houdens), en benadrukte de noodzaak om te 
werken aan verticale ongelijkheden om vooroor-
delen tegen mensen in armoede aan te pakken. 
 
Uit de nieuwsbrief van maart. 2022: ATD Fourth 
World International 
https://www.atd-fourthworld.org/overcoming-
poverty-based-discrimination-2 
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Incidentele activiteiten van MC De 
Heksenketel in juli 
 

 
 
In juli 2022 organiseert moedercentrum De 
Heksenketel weer een aantal incidentele 
activiteiten: 
 
Tekst op hout 
 
 

          
 
 
 
 
Op hout kun je de leukste teksten zetten.  Denk 
maar eens aan tekst van een geboorte kaartje bij 
de voordeur, of wat familie voor je betekent of je 
huisdier, en wat  dacht je van je naam, 
huisnummer met je huisregels of je hobby’s (bv    
lekker borrelen met een kaasje erbij getekend).  
 
Er zijn ontiegelijk veel mogelijkheden, ga maar 
eens  brainstormen, er valt je vast wel een 
originele tekst in. 
  
Dinsdag 7 juli  
Tijd          : 13.00  - 15.00 
Kosten    : € 7,-  
 
Tot 3 dagen vooraf telefonisch aanmelden op: 
06-18956083 

Bloemstuk 
 

 
 
Vlak voor de zomervakantie nog een zelfge-
maakt fleurig boeket In huis ! Dat kan via onze 
workshop! 
 
Wanneer : Donderdag 14 juli  
Tijd          : 19.00  - 21.00 
Kosten    : € 8,-  
 
Tot 3 dagen vooraf telefonisch aanmelden op: 
06-18956083  
 
Ons centrum MC De Heksenketel zoekt 
vrijwilligers ! 
 
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 06-18956083 
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Voor meer informatie: 
 
Mc de Heksenketel,  
Mijnzetellaan 6   
Heerlen 
 
06-18956083 
 
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 
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Keti Koti  
 

 
 
Op 1 juli werd de afschaffing van de slavernij in 
Suriname herdacht.  
 
Over Keti Koti 
 
Keti Koti is een Surinaamse term voor gebroken 
ketenen en markeert een moment in de afschaf-
fing van de slavernij, namelijk  het ingaan van de 
emancipatiewet op 1 juli 1863.  
 
De daadwerkelijke afschaffing van de slavernij in 
de Nederlandse kolonies is echter verspreidt 
over meerdere momenten.  
 
De Rode Slavernij (van de inheemsen in Surina-
me die allereerst tot slaaf gemaakt werden) 
eindigde met een verdrag in 1686.  
 
Surinaamse Marrons verkregen hun vrijheid en 
bijbehorende vrijstaat bijvoorbeeld op 10 oktober 
1760. 
 

   
 
In Nederlands-Indië eindigde de slavernij officieel 
in 1860.  De tot slaafgemaakten die op 1 juli 
1863 vrij werden mochten de Surinaamse 
plantages pas tien jaren later verlaten toen zij 
vervangen werden door Hindostaanse en Ja-
vaanse contractarbeiders.  
  

Op het Nederlands Indische eiland Samosir 
werden slavernijpraktijken pas afgeschaft in 
1914. 
 
Er zijn verschillende namen voor de herdenking 
en viering van de afschaffing van de slavernij:  
 
Op de Nederlandse Antillen wordt het betiteld als 
Emancipation Day en Dia di Bandera op 
Curaçao.  
 
In Suriname wordt de viering Keti Koti 
(“Gebroken Ketenen”) genoemd. 
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Abakoula in Niger 
 

                  
 
Op uitnodiging van de overheid van Niger en 
namens onze stichting en als vicevoorzitter van 
de ODTE TANAT Europa verbleef Abakoula van 
5 mei tot 15 mei in Niger. Zijn reisverslag staat 
hieronder. 
 
Fête de la Concorde 2022 
 
Het Fête de la Concorde wordt elk jaar gevierd 
ter gelegenheid van de wapenstilstand tussen de 
Toeareg-rebellie en de Nigerese overheid in de 
jaren 90. 
 
Dit jaar zou het Fête de la Concorde een bijzon-
dere betekenis hebben na de massamoorden 
door de terroristen van honderden van onze me-
deburgers, vooral in de regio's Tahoua, Tillabéry 
en Diffa.  
 
2 mei 2022 Suikerfeest 
 
Voor mij was suiker-feest 2022 een dag met veel 
organiseren, want op deze dag moet ik mijn reis 
naar Niger plannen vanwege een uitnodiging van 
de overheid van Niger en de diaspora ODTE 
TANAT Europa. 
 
Van de overheid van Niger kreeg ik de uitnodig-
ing om naar Niger te komen om 2  redenen: 
1.    was om het Fête de la Concorde bij te  
       wonen en  
2.    om het officiële openen van de waterinstal- 
       latie van Inadougoum. 
 
“ODTE TANAT”. 
Om haar solidariteit en haar medeleven te 
betuigen aan Niger en de slachtoffers, heeft de 
Organisatie van de Toeareg Diaspora in Europa 
(ODTE/TANAT), waarvan ik vicevoorzitter ben, 
mij afgevaardigd om hun te vertegenwoordigen 
bij de festiviteiten en het forum in Tchinta-
baraden. 
 
Iedereen was bezig met het vieren van het  

Suikerfeest, maar ík, nadat ik naar de moskee 
was geweest, was ik constant bezig met het 
plannen van mijn reis naar Niger; Corona-test, 
vliegticket, visum en inentingen was hetgeen ik 
allemaal in een korte tijd  moest regelen. 
 
Na een kort overleg met de leden van de 
stichting Aman-Iman zijn we overeengekomen 
dat ik deze kans niet mag voorbij laten gaan. De 
overheid van Niger zou 50% van de onkosten die 
ik voor deze reis naar Niger zou maken op haar 
rekening; alsmede de logies, eten en drinken, 
lokaal transport en de beveiliging. 
 
Na allerlei telefoons heb ik de afspraken met de 
diverse instanties gemaakt, de ambassade, 
spoedtest covid-19, consult bij Ease travel en 
recept voor malariatabletten en het Vliegticket 
gereserveerd.  
 
Op 4 mei kon ik vertrekken en kwam op 5 mei 
aan in Niamey (Het Fête de la Concorde was op 
7, 8 en 9 mei 2022) De spannende vraag is hoe 
ik in Tchintabaraden kom dat helemaal in het 
noorden van Niger ligt?  
Op vliegveld Niamey werd ik opgehaald door 
iemand van het Ministerie die mij naar het 
logeeradres bracht. De volgende ochtend mocht 
ik met het vliegtuig van de overheid mee vliegen 
naar Tahoua en van Tahoua mocht ik meerijden 
naar Tchintabaraden. 
 
Bij aankomst in Tchintabaraden heb ik met het 
comité van het Fête de la Concorde gesproken 
en mijn naam op de lijst van sprekers genoteerd, 
want ik heb een boodschap uit Europa.  
Ik was gerustgesteld over de mogelijkheid om 
mijn boodschap aan de premier over te brengen 
om de affectie van onze diaspora aan 
ontwikkeling en vrede in het land van herkomst 
te tonen. 
 
 Zaterdag 7 mei rond een uur of 9 mochten we al 
naar de tribune om het Fête de la Concorde te 
openen, de avond ervoor hadden we al allerlei 
vergaderingen gehad over het protocol en de 
regels. 
 
Ik was stomverbaasd toen ik een paar minuten 
voor de opening hoorde dat er verzet was tegen 
het voorlezen van mijn tekst in het bijzijn van de 
Premier Minister. 
 
 Er werd mij geen uitleg gegeven door de  
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autoriteit die mijn tekst blokkeerde. 
 
Ik verwachtte alles behalve deze situatie omdat 
ik dacht dat alles besproken en geregeld was. 
Na tussenkomst van enkele kennissen kon ik 
nog enkele geïmproviseerde woorden in het 
Tamacheq zeggen om de deelnemers te 
begroeten die waren gebleven na het vertrek van 
de Premier Minister. 
 
Het was voor mij een grote teleurstelling dat ik 
mijn toespraak niet mocht houden en ook voor 
de ODTE TANAT Europa, maar politiek gezien 
begrijp ik het wel waarom ik mijn toespraak niet 
mag houden in aanwezigheid van de premier 
minister. 
 

 
 
We zijn dezelfde dag teruggereisd naar 
Inadougoum, en de dag erna hebben we de 
opening van de waterinstallatie van Inadougoum 
in een feestelijke sfeer verricht. Voor mij was dit 
een grote beleving en een grote eer om het 
allemaal mee te maken. 
 
 
 

Voor de eerste keer in mijn leven schoon stro-
mend water uit de kraan zien vloeien in mijn (ge-
boorte) dorp, de blije gezichten van al die men-
sen. 
 

 
 
Dit allemaal te danken aan de inzet van het 
bestuur en onze vrijwilligers en de vele donaties 
uit Nederland. 
 
Voor meer foto’s ga naar: 
 
http://aman-
iman.jalbum.net/Foto%27s%202022/Reis%20Ab
akoula%20naar%20Niger/index.html 
 
Voor meer informatie over Aman Iman: 
 
https://www.aman-iman.nl/ 
 
U kunt zich hier ook opgeven voor de 
nieuwsbrief. 
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NOCHE DE FLAMENCO 
 

 
 
 
Op zaterdag 23 juli vanaf 20.30 organiseert ap-
artevents:  noche de flamenco in het open lucht 
theater te Valkenburg. 
 
Dit theater met een capaciteit van 900 personen 
is gelegen aan de: Plenckerstraat 51a te 
Valkenburg. 
 
Stergitarist/componist Rezar Dominguez deelde 
het podium met de allergrootsten der aarde en 
componeerde muziek voor o.a. het Rosenberg 
Trio waar hij regelmatig mee heeft opgetreden. 
 
Tijdens deze Noche de Flamenco zal hij de 
sterren van de hemel spelen met de speciaal uit 
Spanje overgevlogen gitarist Jeronimo Maya, 
beter bekend als THE MIRACLE, een bijnaam 
die hij dankt aan zijn genetisch bepaalde kwali-
teiten die zich al op zevenjarige leeftijd op hoog 
niveau openbaarden. 
 
Jeronimo Maya deelde als jong talent al het po-
dium met Paco de Lucia in Carnegie Hall (New 
York) en is een afstammeling van Ramón 
Montaya, de ‘vader’ van de flamencogitaar. 
 
Jeronimo Maya en Rezar Dominguez zullen 
deze Noche de Flamenco een ode brengen aan 
deze Paco de Lucia, de koning van de flamenco 
muziek. 

Grupo ZYRYAB van Rezar Dominguez 
completeert de line up voor deze spetterende 
Noche de Flamenco. 
 
Grupo ZYRYAB bestaat uit: 
 
Lukas Dahle: drums 
Yannick Hessele: bas 
Eduardo Yaguez : fluit 
David Minguillon : gitaar 
 
 

     
 
Kaarten zijn te bestellen via: 
 
https://shop.compoticketing.eu/nl/shop/ticketshop
/event/3F051F6B1BB2/1?fbclid=IwAR3-
GnA8paaPirPmUFwKeShEpr8J53iJTZDAe8oqaI
njLqZqfb35XwEQ4pQ 
 
Meer informatie: 
 
https://www.ap-artevents.nl/ 
 
www.openluchttheater-valkenburg.nl 
. 
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Agenda Juli 2022 
 
Wo 6   Start: IVN Natuurontdekkingsreis Parkstad 

            19.30 
 
Do  7   A thousand fires 

            Filmhuis de Spiegel, Royal Theater 
            Stationsplein Heerlen 
            Aanvang: 20.00 
  
Zo 10  Fietsketting tegen Kerncentrales 

            Markt 
            Maastricht 
            +/- 13.00 
 
Wo 20  A Thousand fires 

            Filmhuis de Spiegel, Royal Theater 
            Stationsplein Heerlen 
            Aanvang: 20.00 
 
Za  23  Noche de flamenco 

            Open Lucht Theater Valkenburg 
            Plenckerstraat 51 a 
            Valkenburg 
            20.30 
 
Do 28  Vuur en Soep avond 

            Dobbeltuin 
            Dobbelsteijnstraat Heerlen 
            Vanaf 18.00 
 
Za  30  Repair café 

            Sam-Sam 
            Mijnzetellaan 6 
            Heerlen 
            10.00 – 12.30 
 
Zo  31  Dag van de Duurzaamheid 

             Hoeve Corisberg 
             Corisbergweg 1 
             Heerlen 
             11.00-16.00 
  

 

 

 
 

 


