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Café Mondiaal :  
Afname biodiversiteit heeft 
desastreuze gevolgen 
 

                   
   

 
     
Op donderdag 3 november organiseert Heerlen 
Mondiaal de 80 ste editie van Café Mondiaal met 
als thema: Afname biodiversiteit heeft desa-
streuze gevolgen. 
 
Deze editie begint om 19.30 en vindt plaats in 
Café Pelt gelegen aan de Pancratiusstraat 48 in 
Heerlen. 
 
Het is al langer bekend, maar de laatste jaren 
zijn de berichten over de afname van de bio-
diversiteit ronduit alarmerend. Betrouwbare on-
derzoeken hebben veel nieuwe gegevens gele-
verd. Niet alleen in de tropische regenwouden 
maar ook in onze omgeving is de terugloop van 
vooral insecten dramatisch en dat terwijl insecten 
een essentiële functie hebben in ons ecosys-
teem. Als meest aansprekende voorbeeld gelden 
de bijen die ook van levensbelang zijn voor de 
productie van veel plantaardig voedsel. Daarbij 
worden de (mogelijke) gevolgen van de afname 
van de biodiversiteit nog door velen onderschat. 

De afname van de biodiversiteit staat centraal 
tijdens deze Café Mondiaal. Wij gaan op zoek 
naar de belangrijkste oorzaken en gevolgen 
maar er wordt ook gezocht naar mogelijke maat-
regelen die de afname van de biodiversiteit stop-
pen en de veelheid herstellen. 
 
Noor Föllings van het IVN-Heerlen zal een korte 
inleiding houden waarin vooral de problemen 
maar ook oplossingsrichtingen worden gesche-
tst . Daarna vindt de discussie plaats met daarin 
een actieve bijdrage van Noor Föllings. 
 
Café Mondiaal  

Deze aflevering van Café Mondiaal wordt geor-
ganiseerd door HeerlenMondiaal samen met het 
IVN Heerlen.  

Zoals gewoonlijk zal Harrie Winteraeken de dis-
cussie leiden. 

Informatie over de inleidster: Noor Föllings is 
sociaal geografe en jarenlang docente Aard-
rijkskunde geweest aan het Grotius College in 
Heerlen.  
 
Aansluiting bij het IVN lag voor de hand: een 
mooi uitgangspunt om zoveel mogelijk mensen 
bewust te maken van natuurfuncties op aarde, 
waaronder biodiversiteit en klimaat. 
 
Voor meer informatie over IVN Heerlen: 
https://www.ivn.nl/afdeling/heerlen 

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

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

http://www.heerlenmondiaal.nl/
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Workshop over klimaat en eco 
-humanisme: 
De waarde van de aarde 
 

        
 
Het Humanistisch Verbond afdeling Zuid-Limburg 
organiseert op zaterdag 19 november in: 
 
de Luciushof  
Putgraaf 3 
Heerlen 
 
vanaf 13.30 een activerende workshop. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het doel is ieder tot inzet in klimaat-acties te in-
spireren. Vanuit welke humanistische waarden 
kijken we naar de aarde en de natuur, wat is de 
aarde ons waard? Wat is onze verantwoordelijk-
heid voor de toekomst van al het levende? En 
helpt dat nieuwe ‘eco-humanisme’ ons daarbij 
als inspiratie?   

               
 

Onze begeleider is Marco Oostdijk, voortrekker 
van de verdiepingsgroep van actieve leden, die 
de ledenparticipatie in het beleid van het Huma-
nistisch Verbond wil versterken.  
 
Hij stimuleerde in 2017 het HV tot een klimaat-
resolutie, samen met een groep hoogleraren. Hij 
was 7 jaar coördinator van de Humanistische Al-
liantie en studeerde aan de Universiteit voor Hu-
manistiek in Utrecht. Hij zet zich ook in voor in- 
ter-levensbeschouwelijke projecten en religieus-
humanistische netwerken in Den Haag en lande-
lijk.  
 
De workshop herinnert ons aan vergeten waar-
den, test ons mensbeeld en motiveert ons tot ac-
tie, door in groepjes te delen wat ieder al doet en 
nog kan doen. Of: wat houd je nog tegen?  
Marco geeft ons daarvoor bronnen en tips mee 
en toont een powerpoint-presentatie.    
 
De workshop duurt 2 uur, heeft een koffie/thee 
pauze, en is toegankelijk voor iedere betrokken 
burger, dus ook voor niet-leden.  
 
Ondanks de kosten voor onze afdeling vragen 
we deze keer géén entree voor deze workshop 
en de toegang is dus gratis.  
 
Opgeven voor deze workshop kan via: 
h.v.zuid.limburg@home.nl onder vermelding van 
‘workshop eco-humanisme’.  
 
In verband met de keuze van de zaal graag vòòr 
1 november. 
 
Voor meer informatie: 
 
Elske Mooij 
h.v.zuid.limburg@home.nl 
06-52227260       
 
Https://www.humanistischverbond.nl/afdelingen/r
egio-zuid/zuid-limburg/ 
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Humanistisch Café November  
 
 

        
 
Het Humanistisch Verbond afdeling Zuid-Limburg 
organiseert op woensdag 23 november 2022 
weer een nieuwe bijeenkomst van het 
Humanistisch Café.  
 
Deze editie gaat ook weer plaatsvinden bij: 
 
Café Pelt 
Pancratiusstraat 48 
Heerlen 
 
En begint om 19.00 uur en zal tot 21.30 duren.  
 
Bij het verschijnen van deze Inkijk was nog géén 
onderwerp bekend. 
 
Wilt u mee doen? Geeft u zich dan even op via: 
h.v.zuid.limburg@home.nl  ? 
 
Voor meer informatie: 
 
Elske Mooij 
h.v.zuid.limburg@home.nl 
06-52227260       
 
Https://www.humanistischverbond.nl/afdelingen/r
egio-zuid/zuid-limburg/ 
 
 

 

Lezing:  
De kracht van het woord 

 
 
Het apostolisch genootschap Heerlen organi-
seert op zondag 13 november een lezing met 
als titel: De kracht van het woord gezien vanuit 
het perspectief van Tora en Talmoed 
 
De lezing begint om 11.30 (inloop vanaf 11.00), 
vindt plaats op de  Meezenbroekerweg 11 a te 
Heerlen en wordt gegeven door:  
Jacob de Leeuwe. 
 

           
 
Over Jacob de Leeuwe 
Jacob studeerde Gymnasium B gevolgd door 
een studie medicijnen en Intensive care arts, 
daarna freelance, interim manager.  
 
Nu is hij Voorganger Joodse Gemeente Leiden, 
Enschede, Amsterdam, Amstelveen. 
 
Hij komt uit een oud rabbijnen geslacht en is een 
nazaat van rabbi Juda Löwe uit Praag maker van 
de Golem, uit Davidische dynastie. 
 
Nu woont hij in Israël is gehuwd en heeft vier 
kinderen. 
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AANKONDIGING VIERING 
ATD VIERDE WERELD  
 

           
 
In het kader van de Dag van de Rechten van 
het Kind, zondag 20 november, houdt ATD de 
4de Wereld op: 
 
zaterdag 19 november om 18.00  
zondag 20 november om 10.30  
 
een viering in: 
 
de Andreaskerk,  
Palestinastraat 326  
Heerlerbaan.          
    

 
 

 

Deze viering zal gaan over waardigheid en er zal 
gelezen worden uit het boek van Annie van den 
Bosch: “Recht op bescherming van het gezin” 
over uithuisplaatsing van kinderen die in armoe-
de leven.  
 
Tijdens de viering zullen wij onze alternatieve  
smartlappen ten gehore brengen. 
 
Na de viering van zondag 20 november zullen wij 
in de kerk een lunch houden met soep en sand-
wiches.  
 
Graag horen wij voor donderdag 17 november of 
u na de viering blijft om mee te lunchen. 
 
Voor aanmelden voor de lunch en voor verdere 
info: 
 
zuid-limburg@vierdewereld.nl  
Hilly: 06-83077747  
Joze: 06-19417814 
 
 

mailto:zuid-limburg@vierdewereld.nl
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Amazonegroep schrijft 
opnieuw brief aan het ABP 
 

    
De Amazonegroep Heerlen heeft naar aanleiding 
van haar eerdere brief opnieuw een brief ge-
schreven aan het ABP. 
 
Al geruime tijd is de Amazonewerkgroep Heer-
len, een samenwerkingsverband van de R.-K. 
Parochie H. Andreas, HeerlenMondiaal en de 
Steungroep Indianen in Brasil, in gesprek met 
het ABP over haar investeringen in het Brazili-
aanse mijnbouwbedrijf Vale.  
 
Het bedrijf is verantwoordelijk voor honderden 
stuwmeren met giftig mijnafval. Veel van de 
dammen zijn onveilig, hetgeen gebleken is door 
de rampen bij Mariana (2015) en Brumadinho 
(2019) waarbij honderden doden vielen en rivie-
ren werden vergiftigd.  
 
In uw laatste brief van 17 mei 2022 schreef u dat 
het ABP een aantal zaken goed in de gaten 
houdt en in gesprek is met Vale. U meent dat 
Vale op het goede spoor zit met een duidelijke 
focus op veiligheid en sanering. Onze informatie 
bevestigt dat beeld niet. 
 
De situatie in Minas Gerais, Brazilië is nog 
steeds erg alarmerend: 
 
-    Brumadinho is een spookstad. Mensen heb  
     ben hun huizen verlaten omdat de rechtsgang 
     te lang duurde.  Mensen zijn getraumatiseerd,  
     hebben familieleden en middelen van bestaan   
     verloren, en het gebied is ernstig vervuild.  
     Het herstelproces vertoont grote gebreken.  

     Wij verwijzen hier naar de problemen ge 
     noemd in een open brief van een aantal or 
     ganisaties in Europa  aan de Braziliaanse  
     autoriteiten.  
 
- In mei 2022 diende de Amerikaanse finan-

ciële waakhond SEC een klacht in tegen Vale 
omdat het bedrijf lokale overheden, gemeen-
schappen en investeerders jarenlang had 
misleid over de veiligheid van de Brumadin-
ho-stuwdam. Dit is opnieuw een bewijs dat 
het waar is wat de lokale bevolking zegt: Vale 
is niet te vertrouwen. 
 

- Er zijn meer gevaarlijke dammen in de regio. 
Vale heeft zich niet gehouden aan de wet die 
mijnbouwbedrijven verplicht om binnen drie 
jaar na 25 februari 2019 dammen in Minas 
Gerais te ontmantelen. Waarom niet? Welke 
garanties kunnen zij geven dat zij deze resi-
dudammen daadwerkelijk zullen ontmantelen 
en de risico's voor mens en milieu zullen 
wegnemen? 
 

- De plannen van Vale voor de Jangada-mijn in 
Brumadinho zijn niet duidelijk. De plaatselijke 
bevolking wil dat de dam gesloten blijft.  Maar 
het bedrijf is niet transparant geweest over 
zijn plannen met de mensen die rond het pro-
ject wonen. Zal Vale of een ander part-
nerbedrijf het project hervatten om de win-
ningsactiviteiten in deze mijn uit te breiden? 
Zo ja, waar zal het bedrijf de residuen onder-
brengen? Welke maatregelen zullen worden 
genomen om te voorkomen dat de bronnen 
die de gemeenschappen rond de mijn van 
water voorzien, verdwijnen? 

 

De Amazonewerkgroep  Heerlen is van mening 
dat, gezien de feitelijke gang van zaken, het ver-
trouwen van ABP in Vale niet langer te verant-
woorden is.  
 
Eind deze maand komt er weer een delegatie uit 
Brazilië naar Nederland. Het zou goed zijn als 
het ABP deze mensen zou kunnen meedelen dat 
het zich zal terugtrekken uit Vale. 
 
Met vriendelijke groet,  
Amazonegroep Heerlen 
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Het Amazone-regenwoud mag 
niet blijven branden 

    
 

 
De regenwouden in de Amazone branden - elk 
jaar worden grote gebieden gekapt en verbrand 
voor veeweiden, sojabonenvelden en mijnbouw.  
 

 
 
De inheemse volkeren wenden zich tot de 
wereldgemeenschap. Ze roepen op tot een 
wereldwijd pact om tegen 2025 80% van het 
Amazonegebied te beschermen. 
 
Overal in de Amazone rukken houthakkers, 
veeboeren, sojabonenproducenten, grondspecu-
lanten, olie- en mijnbouwbedrijven op. Ze kappen 
de bomen en steken alles in brand. 
 
In Brazilië hoeven ze niet eens bang te zijn voor 
strafrechtelijke vervolging, want onder president 
Bolsonaro wordt slash and burn stelselmatig 
gepromoot . De budgetten van de milieu-, 
inheemse en toezichthoudende autoriteiten zijn  

drastisch bezuinigd en het personeel is wegbe-
zuinigd. 
 
Volgens het  staatsinstituut INPE en IMAZON is 
alleen al in het Braziliaanse deel van de Ama-
zone het jaarlijks vernietigde regenwoudgebied 
gestegen tot meer dan 10.000 km². 
 
Satellieten vanuit de ruimte registreren alle 
branden, hun duur en omvang. Jaarlijks worden 
honderdduizenden branden gesticht , soms zijn 
grote delen van het Amazonegebied in rook 
gehuld. De verwoesting rukt op over een breed 
front vanuit het zuiden en langs de rivieren en 
landwegen. Ook in de buurlanden gaat het 
regenwoud in vlammen op. 
 
De Confederation of Indigenous Peoples of the 
Amazon, COICA , heeft een dringende oproep  
gedaan aan de wereldgemeenschap. De 500+ 
inheemse volkeren van het Amazonegebied 
roepen op tot een wereldwijd pact om 80% van 
het Amazonegebied tegen 2025 te beschermen . 
 
Via:  
 
https://www.regenwald.org/petitionen/1191/der-
amazonasregenwald-darf-nicht-weiter-in-
flammen-aufgehen 
 
of 
 
https://amazonia80x2025.earth/declaration 
 
kunt u deze oproep ondertekenen nalezen of 
downloaden. (eventueel vertalen met Google 
Translate) 
 
Het grootste bos op aarde is niet alleen " de 
longen van de planeet, maar ook het hart van de 
aarde ", staat in de studie "Amazon's Battle 
Against the Clock" . Het is nog niet te laat, maar 
er is nu dringend actie nodig . Ontbossing mag 
niet doorgaan en kantelpunten bereiken die 
leiden tot een onvermijdelijke ineenstorting van 
het hele ecosysteem. 
 
Het is een mondiaal probleem en daarom 
moeten de staten van het Amazonegebied de 
noodtoestand uitroepen en moeten de geïndus-
trialiseerde landen hun verantwoordelijkheid voor 
klimaatverandering erkennen . 
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Het Repaircafé komt          
naar Bocholtz 

 

Het team van Repair Café Parkstad Limburg 
komt deze maand voor het laatst in 2022 bij el-
kaar en wel in Bocholtz: 

Op zaterdag 26 november van 10.00 – 12.30 in: 

Activiteitencentrum Op de Boor 
Wilhelminastraat 19  
Bocholtz 
 

Het team ontvangt u graag weer met uw nog 
dierbare defecte artikelen, spullen die anders in 
de container of in de best-zak zouden belanden, 
wij proberen ze weer te repareren zodat ze weer 
een tijd mee kunnen. 

Samen met u wil het team van enthousiaste vrij-
williger repareren. 

Ook is er koffie en tijd voor een gesprek. 

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. 
 
De vrijwilligers van Repaircafé Parkstad Limburg 
zijn echter niet voor 1 gat te vangen en daarom 
kom naar het repaircafé met die stofzuiger waar-
van de startknop het niet meer doet, die boorma-
chine die niet meer klopt maar ratelt, die naai-
machine 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.  

                

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 e.d. 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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Even Voorstellen  
 

    
 
               
Deze maand in onze rubriek even voorstellen: 
De Stadswerkplaats Heerlen. 
 

      
 
De Stadswerkplaats Heerlen 
 
Stadswerkplaats Heerlen is de professionele 
houtwerkplaats in Heerlen toegankelijk voor 
IEDEREEN! Dat betekent dat je hier nieuwe we-
gen kunt inslaan en de creatieve kant van jezelf 
kunt ontdekken. De Stadswerkplaats is een com-
munity van creatieve makers.  
 
Is de creativiteit er wel maar het maken nog wat 
ondergeschikt dan leren wij je de kneepjes van 
het vak! Er is altijd deskundige begeleiding aan-
wezig en we denken graag mee met jouw projec-
ten.  
 
Ben je geen beginneling in de ambachtelijke 
richting en begint jouw hobby uit de hand te lo-
pen of ben je al (semi) professioneel op kleine 
schaal bezig maar mist er een goed geoutilleer-
de werkplaats: dan is de Wirkes van Stadswerk-
plaats Heerlen iets voor jou. Hier kun je structu-
reel op wekelijkse basis de werkplaats huren. 

Er kunnen max. 4 Wirkes deelnemers per dag 
aan de slag.  
 
Momenteel draaien we meerdere basis cursus-
sen houtbewerking naast elkaar dit door het 
groot aantal aanmeldingen. Het aandeel vrouwe-
lijke deelnemers in de Stadswerkplaats is groot 
en zij timmeren stevig aan de weg.  
 
Ondanks dit gegeven zijn er plannen om een 
basiscursus houtbewerken alleen voor vrouwen 
te organiseren omdat het houtambacht toch vaak 
als een mannenwereld wordt gezien. Dit is dan 
een veilige opstap naar het houtambacht.  
 
De Stadswerkplaats is ook steeds op zoek naar 
aansluiting op scholen of lokale buurtgerichte 
projecten.  
 
Wij zijn ook op zoek naar vakbekwame (houtam-
bacht) vrijwilligers voor de begeleiding en het 
geven van cursussen (dit tegen vergoeding). 
 

     
 
Wil je meer weten dan kijk op: 
 
www.stadswerkplaatsheerlen.nl 
 

De Stadswerkplaats is een van de werkgroepen 
van Parkstad in Transitie (PIT) en is via PIT ver-
tegenwoordigd in HeerlenMondiaal. 
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Incidentele activiteiten van MC De 
Heksenketel in november 
 

 
 
In november 2022 organiseert moedercentrum 
De Heksenketel weer een aantal incidentele 
activiteiten: 
 
Bloemstuk 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Werken met levend materiaal is zo heerlijk om te 
doen. Tere bloemen te voelen en te vormen tot 
een bekoorlijk pronkboeket.  
 
Of het nu een bont herfstboeket is van warme, 
prachtige, vurige kleuren of een sierlijk boeket 
met allerlei tinten van één kleur, een ton sur ton. 
 
Je bloemstuk kan zo een echte blikvanger 
worden!  
   
Wanneer : Donderdag 10 november  
Tijd          : 19.00 – 21.00 
Kosten    : € 8,-  

 
Tot 3 dagen vooraf aanmelden via: 06-18956083 

 
 

Adventskrans 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eindelijk……….Kerstmis is weer in zicht! Het 
aftellen kan beginnen en waar doe je dat beter 
mee dan  met een gezellige, sfeerbrengende  
adventskrans.  
 
Met warm groen gekleurde takjes en zacht 
gloeiende kaarsjes: je hart gaat er me-teen van 
open. 
 
De Heksenketel kan je helpen met het maken 
hiervan. Breng een pot, vaas of schaal mee en 
een portie goede zin. En natuurlijk mag je ook 
zelf leuke versierseltjes meenemen. 
 
Wanneer : Donderdag 24 november  
Tijd          : 19.00 – 21.00 
Kosten    : € 10,-  
  
Tot 3 dagen vooraf aanmelden via: 06-18956083 
 
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 
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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 
 
 
 
 

Een Tuin voor Iedereen 
 

 
 
De Dobbeltuin Heerlen is een oase midden in 
een woonwijk vol met groenten, fruit en (wilde) 
kruiden en zoekt: 
 
                       Vrijwilligers  
 
 Wel of geen groene vingers 
 Leer natuurlijk tuinieren 
 
Dobbeltuin 
 
Adres: 
Dobbelsteijnstraat t.o. nr 3 
6415 SL Heerlen 
 
Contact: 
 
Leo de Groot 
06-47311049 
 
dobbeltuin@hotmail.com 
Facebook: dobbeltuinheerlen 
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Aanpassing verkrachtings-
wetgeving is een doorbraak 
voor mensenrechten 

 
 

Minister van Justitie en Veiligheid Yeşilgöz heeft 
een wetsvoorstel naar de Tweede Kamer ge-
stuurd waarin alle vormen van onvrijwillige seks 
strafbaar worden gesteld als verkrachting.  

Amnesty International vindt dit een overwinning 
voor de mensenrechten.   

Dagmar Oudshoorn, directeur van Amnesty In-
ternational Nederland: ‘Dit voorstel is een be-
langrijke overwinning voor mensenrechten en 
voor alle slachtoffers en activisten die hiervoor 
hebben gestreden. Seks hoort alleen vrijwillig 
plaats te vinden. Zonder consent is er sprake 
van verkrachting. Het is nu aan de Tweede Ka-
mer om de wet snel te behandelen en aan de 
minister om niet te wachten met invoering van de 
wet tot 2024. Verandering is nu nodig en kan 
géén paar jaar wachten!’ 

Voorstel brengt verkrachtingsdelict in lijn met 
mensenrechten 

Minister Yeşilgöz, heeft dit wetsvoorstel naar de 
Tweede Kamer gestuurd om de wet in lijn te 
brengen met mensenrechten en gelijkwaardig-
heid en vrijwilligheid bij seks centraal te stellen. 

Het is in de nieuwe wet strafbaar als de wil tot 
seksueel contact bij de ander ontbreekt en ie-
mand toch doorgaat. De minister legt daarbij uit 
dat het niet alleen gaat om situaties waarbij geen 
gehoor wordt gegeven aan een uitgesproken 
‘nee’, maar dat het ook strafbaar is als het ont-
breken van de wil blijkt uit de waarneembare fei-
ten en omstandigheden. Het gebruik van dwang, 
geweld of bedreiging is in het wetsvoorstel geen 
voorwaarde meer voor strafrechtelijke aanspra-
kelijkheid, maar geldt als strafverzwarende 
grond.  

De minister heeft een belangrijk artikel aan het 
wetsvoorstel toegevoegd om te verhelderen dat 
de wil in ieder geval ontbreekt als iemand be-
wusteloos is, verminderd bewustzijn heeft of in 
lichamelijke onmacht verkeert, niet in staat is een 
wil te bepalen of weerstand te bieden.   

Oudshoorn: ‘Dit is een hele belangrijke steun 
voor de 70% van de slachtoffers die bevriest tij-
dens een verkrachting. Bevriezing is een belang-
rijk overlevingsmechanisme, maar zorgt vaak 
voor schuldgevoelens: ‘waarom heb ik me niet 
meer verzet?’ en ‘mag ik dit verkrachting noe-
men?’ Dit wetsvoorstel maakt duidelijk dat de 
ander bij bevriezing moet stoppen en dat de 
schuld nooit bij jou ligt. Consent=afstemmen. 
Zonder consent is er sprake van verkrachting.’ 

Wacht niet tot 2024   

De minister stelt dat het streven is om de nieuwe 
wet in 2024 in werking te laten treden zodat er 
tijd is voor zorgvuldige voorbereiding met alle be-
trokken partijen. ‘Het streven’ impliceert dat dit 
zelfs nog langer kan gaan duren dan 2024.   

Amnesty International begrijpt dat er aanpas-
singen nodig zijn en dat er capaciteitsproblemen 
zijn in de strafrechtketen. Dit mag er echter niet 
voor zorgen dat slachtoffers nog jaren te maken 
hebben met een strafwet die in strijd is met hun 
mensenrechten. Amnesty International werkt met 
een actiegroep van negen vrouwen die seksueel 
geweld hebben meegemaakt. Zij zijn hier heel 
duidelijk over: pas nu de wet aan en erken dat er 
nog werk aan de winkel is.   
 
Er zijn inmiddels vijftien Europese landen die 
consent centraal stellen in hun wetgeving. In die 
landen zat er maximaal een paar maanden tus-
sen het aannemen van de wet door het parle-
ment en de inwerkingtreding van de wet.  
 
Dat er nog werk aan de winkel is bij de 
autoriteiten mag geen reden zijn om in de 
tussentijd tegen slacht-offers van verkrachting te 
zeggen dat wat hen is overkomen juridisch nog 
steeds geen verkrach-ting is.  
 
De wet is een belangrijk stuk van de puzzel. 
Daar kunnen alle andere stukjes die nodig zijn, 
zoals voorlichtingscampagnes en scholing, 
aangelegd worden. 
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Achtergrond 
In Nederland heeft 19 procent van de vrouwen 
en 3 procent van de mannen meegemaakt dat 
iemand hun lichaam binnendrong zonder instem-
ming. De daders worden vaak niet bestraft. Als 
er geen tekenen zijn van dwang ben je volgens 
de huidige wet niet verkracht. Dat terwijl 70 pro-
cent van de slachtoffers ‘bevriest’ en zich daar-
door niet kan verzetten. Internationale mensen-
rechtenstandaarden schrijven duidelijk voor dat 
niet dwang centraal moet staan bij het verkracht-
ingsdelict maar het ontbreken van wederzijdse 
instemming (consent). Amnesty International 
voert al meer dan twee jaar de campagne 
#letstalkaboutyes om de wet aan te passen en 
het gesprek over consent in de samenleving te 
stimuleren. 
   
Filmpje over demonstratierecht 
In het oktober nummer van De Inkijk ging het op 
over de campagne Right to protest, over het de-
monstratierecht. 
 
Inmiddels is er een informatief filmpje gemaakt 
dat duidelijk uitlegt waar het om gaat:  
https://youtu.be/EjqJHBzMPrU  
 
Je hebt als demonstrant in Nederland meer 
rechten dan je denkt en… wat veel mensen niet 
weten: je hebt geen vergunning nodig! 
 
10 december Write4Rights 
Reserveer 10 december vast in je agenda! 
Amnesty Parkstad organiseert dan weer de 
jaarlijkse Write4Rights brievenschrijfactie. In het 
volgende nummer van de Inkijk lees je er alles 
over. 
 
Meedoen? 
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, .  
 
Voor meer informatie over Amnesty Parkstad zie 
onze Facebookpagina:  
 
https://www.facebook.com/amnestyparkstad  
 
of neem contact op met onze voorzitter John 
Kusters: johnkusters1@hotmail.com   

Vuur en Soep avond 

 

Op zaterdag 23 november is het nieuwe maan 
en organiseren wij weer een Vuur & Soep avond 
op de Dobbeltuin voor de gezelligheid en verbin-
ding 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/ 

  

https://www.facebook.com/amnestyparkstad
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Film: Tori et Lokita 
 

            
 
Op maandag 14 november 20.00 en zondag 
20 november om 14.00 vertoont Filmhuis De 
Spiegel de film: Tori et Lokita . 
 
België, 2022   
Duur         : 88 minuten 
Regie        : Jean-Pierre en Luc Dardenne 
Met           : Pablo Schils,  
                   Mbundu Joely  
                   Tijmen Govearts 
Kijkwijzer :  12 jaar 
                    Geweld / angst 
                    Grof taalgebruik                     
 

              
 
Twee tieners zijn Afrika ontvlucht en in België te-
recht gekomen. De harde realiteit van het vluchte-
lingenleven brengt Tori en Lokita tot elkaar. Samen 
proberen ze een leven op te bouwen als broer en 
zus. Een verblijfsvergunning blijkt moeilijk te krij-
gen, waardoor ze van verschillende kanten in het 
nauw worden gedreven.  

Tori en Lokita lijken onzichtbaar voor de wereld om 
hen heen, maar gelukkig hebben ze elkaar. 
 
Voor hun nieuwste speelfilm werkten Jean-Pierre 
en Luc Dardenne, zoals vaker, met niet-professio-
nele acteurs; dit keer werd die keuze vooral inge-
geven door de jonge leeftijd van de hoofdrolspe-
lers; doordat ze geen ervaring hebben als acteurs 
oogt hun acteren levensecht. 
 
Met Tori et Lokita houden de gebroeders Dardenne 
de toeschouwer een spiegel voor. Hun hartver-
scheurende observaties over de samenleving 
waarin we leven, confronteren ons met dat wat we 
niet willen zien. 
 
Bijzonderheden 
Regisseurs Jean-Pierre en Luc Dardenne over Tori 
et Lokita: “Met deze film wilden we jonge vluchte-
lingen die worden gelabeld als onbegeleide min-
der-jarigen een gezicht geven. De vriendschap tus-
sen Tori en Lokita is hun antwoord op een maat-
schappij gekenmerkt door onverschilligheid; een 
maatschappij die slechts haar eigen cynische 
belangen verdedigt.” 
 

 
 
Trailer: https://youtu.be/3N4gdhpObOg 
 
Voor meer informatie en het reserveren van 
kaarten: 
 
https://filmhuisdespiegel.nl/programma/1494/tori-
et-lokita/ 
 
FILMHUIS DE SPIEGEL 
Royal Theater 
Stationsplein 5 
6411 NE Heerlen 
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Petitie: 
Good Clothes FairPay 
                 

   
 
 

Solidaridad is een van de iniatiefnemers van de 
petitie: Good Clothes Fair Pay. 
 
Deze petitie is bijzonder omdat het de status 
heeft van een Europees Burgerinitiatief. (EBI) 
 
Een Europees burgerinitiatief (EBI), of European 
Citizen Initiative (ECI), is een belangrijk demo-
cratisch instrument in de Europese Unie waar-
mee burgers rechtstreeks kunnen oproepen tot 
nieuwe wetgeving. 
 
Wetgeving die moet zorgen voor een eerlijk en 
leefbaar loon voor de mensen die werken in de 
wereldwijde kleding-, textiel en schoenen 
industrie.  
 

 
 
Waarom jouw handtekening nodig is 
 
Wereldwijd werken er miljoenen mensen in de 
kleding-, textiel- en schoenenproductie. De grote 
meerderheid krijgt niet genoeg betaald om in hun 
basisbehoeften te voorzien. 
 
Deze mensen zitten vast in armoede, terwijl heel 
veel mensen in de keten profiteren van hun har-
de werk. 
 
Door de coronapandemie is de onzekerheid van 
inkomen voor de makers van onze kleding alleen 
maar groter geworden. 
 
Zij hebben géén sociaal vangnet  en er is vaak te  
 

weinig geld voor voeding, medische zorg en 
onderdak.  
 
Het is een zeer onrechtvaardig systeem van uit-
buiting, en daar moet verandering in komen.  
 
Kledingmerken hebben de macht om eerlijkere 
betalingen aan textielarbeiders mogelijk te ma-
ken. Maar actie blijft al jaren uit. 
 
Wij kunnen de werknemers niet langer laten stik-
ken en vragen om wetgeving die kledingmerken 
dwingt verantwoordelijkheid te nemen. 
 
Wat betekent dit voor merken? 
 
Als deze nieuwe wetgeving er komt, moeten alle 
merken en retailers die kleding, textiel en 
schoenen in de EU verkopen, verplicht zorgen 
dat al hun toeleveranciers een leefbaar loon 
betalen. 
                     

                  
 
Wat kun jij doen ? 
 
We hebben 1 miljoen handtekeningen van EU-
burgers nodig, om daarmee aan te dringen op 
wetgeving die kledingmerken verantwoordelijk 
maakt voor het betalen van leefbaar loon in de 
hele productieketen.  
 
Dus ga naar:  
 
https://www.solidaridad.nl/goodclothesfairpay/ 
 
en teken de petitie en deel ‘m met vrienden en 
familie ! 
 
Voor meer informatie: 
 
over Goodclothesfairpay : 
https://www.solidaridad.nl/goodclothesfairpay/  
 
over Solidaridad: https://www.solidaridad.nl 
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Investeer in Vrede 
 

 
 
De oorlog in Oekraïne heeft ontwikkelingen op 
het gebied van defensie in Europa in een stro-
omversnelling gebracht.  
 
Duitsland maakte een ongekende draai door 100 
miljard te investeren in haar leger, de EU finan-
cierde voor het eerst wapenleveringen en Neder-
land verhoogde haar defensie-uitgaven om aan 
de NAVO-norm te voldoen.  
 
Hoewel deze vlugge reacties op een oorlog op 
het Europese continent niet onbegrijpelijk zijn, 
bestaat er een groot risico: het doel wordt uit het 
oog verloren. Het doel is vrede. 
 
PAX heeft daarom een Vredesboodschap in het 
leven geroepen: investeer in vrede.  
 
Steeds hogere bestedingen aan defensie mogen 
niet op zichzelf staan, maar moeten samengaan 
met serieuze investeringen in vrede.  
 
Vind jij ook dat een hoger defensiebudget alleen 
geen duurzame oplossing is voor conflict, maar 
dat er geïnvesteerd moet worden in vrede? 
Teken dan de Vredesboodschap. 
 
Deze Vredesboodschap wordt in november 
aangeboden aan de Tweede Kamer, wanneer de 
Tweede Kamerleden de begroting voor Buiten-
landse Zaken gaan bespreken.  
 

 
 
Door met zoveel mogelijk mensen de Vredes-
boodschap te ondertekenen, geven we een dui-
delijk signaal af. 

Voor meer informatie: 
 
Over investeer in vrede en het tekenen van de 
vredesboodschap: 
 
https://paxvoorvrede.nl/petitie/investeer-in-vrede 
 
Over paxvoorvrede:  https://paxvoorvrede.nl      
 
 
 

 
   

https://paxvoorvrede.nl/


Colofon  
 

De Inkijk november 2022 is een uitgave van  
HeerlenMondiaal.  
 
De Inkijk wordt gratis per email aan de abonnees 
verstuurd. 
 
Redacteur: Frank Rochette 
Email        : rochette.frank@gmail.com 
 
Voor gratis email abonnement:  
mail naar Frank Rochette. 
 
Het december nummer verschijnt omstreeks: 
 
                         1 december    2022  
Sluiting kopij:  20 november    2022 
 
 
 
 
 

                
 
 
 

Agenda November 2022 
 
 
Do   3  Café Mondiaal: Afname biodiversiteit heeft  
                                      desastreuze gevolgen 

            Café Pelt 
            Pancratiusstraat 48 
            Heerlen 
            19.30 
 
Zo   13  Lezing: De kracht van het woord 

              Meezenbroekerweg 11a 
              Heerlen 
              Aanvang: 11.30 
 
Ma   14 Film: Tori en Lokita 

             Filmhuis De Spiegel 
             Stationsplein 5 
             Heerlen 
             Aanvang: 20.00 
 
Za    19 Humanistisch verbond:Workshop over klimaat en  
             eco – humanisme: De waarde van de aarde   

             Luciushof/2 gezusters 
             Putgraaf 3 
             Heerlen   
             Aanvang: 13.30     
 
Za    19 Viering ATD    

             St. Andreas Parochie 
             Palestinastraat 326 
             Heerlen   
             Aanvang: 18.00                                        
 
Zo    20 Film: Tori en Lokita 

             Filmhuis De Spiegel 
             Stationsplein 5 
             Heerlen 
             Aanvang: 14.00 
 
Zo    20 Viering ATD    

             St. Andreas Parochie 
             Palestinastraat 326 
             Heerlen   
             Aanvang: 10.30   
 
Wo   23 Humanistisch Café 

             Café Pelt 
             Pancratiusstraat 48 
             Heerlen 
             19.00 
 
Wo  23  Vuur en Soep avond 

              Dobbeltuin 
              Dobbelsteijnstraat  
              Heerlen 
              Vanaf 18.00 
 
Za   26   Repair café 

              Activiteitencentrum Op de Boor 
              Wilhelminastraat 19  
              Bocholtz 
             10.00 – 12.30 
 
 
 

 

 
 

 


