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Write for rights een succes !! 
 

           
 
Op zaterdag 10 december werd weer de jaarlijk- 
se brieven- en kaartenschrijfactie Write for rights 
georganiseerd.  
 
Op deze dag, de Internationale dag van de 
Rechten van de Mens, werd wereldwijd geschre-
ven voor mensen die, omwille van het feit dat zij 
opkwamen voor hun mening, gestraft werden.  
 
Brieven werden geschreven aan de autoriteiten, 
groetenkaarten aan de betreffende slachtoffers 
of hun familie.  
 
Het was een bijzondere dag. Zowel in Schunck 
als bij de Twee gezusters in de Luciushof werd 
geschreven, onderbroken door een stille tocht 
door het centrum van Heerlen.  
 
In de middag was er een optreden van het koor 
De Stem des Volks uit Maastricht, dat een geva-
rieerd repertoire van liederen heeft opgebouwd 
waaruit vaak een maatschappelijke betrokken-
heid spreekt: over racisme en fascisme, milieu-
vervuiling, vluchtelingen, armoede, maar ook 
liefde en natuur.  
 
Onder grote belangstelling zongen zij onder 
meer een Oekraïens lied en het partizanenlied 
Ciao, bella ciao.  

      
 
In de Inkijk van december was te lezen voor 
welke mensen wij schreven. 
 

       
 
Onderstaand de resultaten van alle inspanning-
en: 
 
 

http://www.heerlenmondiaal.nl/
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Dank aan iedereen die mee heeft geschreven ! 
 
Een aantal mensen schreef online, die cijfers zijn 
niet meegenomen. Online meedoen kan nog 
steeds, dus indien je niet in de gelegenheid was 
te komen maar alsnog mee wil doen, kijk dan op: 
https://www.amnesty.nl/write-for-rights/cases. 
Het kost weinig tijd en kan een mensenleven 
veranderen ! 
 

 
 
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, die krijg je dan via de mail.  
 
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 
 

 
 

 

 

           

Naam Land Brieven Kaarten

Cecilia,Joanah,Netsai Zimbabwe 16 18

Vahid Afkari Iran 13 5

Luis Manuel Otero Cuba 18 10

Zineb Redouane Frankrijk 16 8

Dorgelesse Kameroen 12 10

Chow Hang-Tung Hongkong 14 5

Aleksandra Skochilenko Rusland 15 11

Shahnewaz Chowdury Bangladesh 14 9

Yren en Mariana Paraguay 16 6

Nasser Zefzafi Marokko 12 7

totaal 235 146 89

mailto:johnkusters1@hotmail.com
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Schoenen voor  
Afghaanse kinderen  
 

           

Het Solidariteits Comité Afghanistan Nederland 
(SCAN) is een nieuwe actie gestart: Schoenen 
voor Afghaanse Kinderen. 

De winter begint aan te komen en de kou is nu al 
goed te voelen: Geen probleem, als je naar bui-
ten wilt lopen met een warme schoenen ! 

Maar in Afghanistan gaat dat helaas niet zo ge-
makkelijk, met name arme en weeskinderen 
hebben het heel zwaar. 
Die kinderen moet naar buiten te gaan werken, 
zodat iets kunnen verdienen voor hun familie. 
(Moeder, vader zus en broers) 

Wij kunnen ons niet voorstellen buiten te lopen in 
de sneeuw zonder- of met een open en kapotte 
schoenen !!  

     

     

         

Laten wij een donatie doen om deze kinderen te 
voorzien van schoenen, een van de eerste basis 
behoeften in de winter. 

Als u hier ook aan wilt deelnemen, kunt u geld uit 
heel Europa storten naar: 

het Solidariteits Comité Afghanistan-Nederland 
(SCAN). 

 
Rekeningnummer: 

IBAN: NL75 INGB 000967335 
BIC: INGBNL2A 

t.n.v. Stichting SCAN 

en onder vermelding van: Schoenen voor Af-
ghaanse kinderen. 
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De nieuwe regering Lula en de 
rechten van de Inheemse 
Volken in Brazilië: visie van 
CIMI 
 

 
Bij het aantreden van de nieuwe regering begin 

januari 2023 spreekt CIMI, werkzaam met de 
Inheemse Volken van Brazilië en verbonden aan 
de Nationale Bisschoppenconferentie, zich uit 
over de uitdagingen die er liggen.  
 
CIMI ziet sterke aanwijzingen dat de inheemse 
rechten nu zullen worden gerespecteerd en dat 
de oorspronkelijke volken zullen worden gehoord 
maar dit staat dan wel te gebeuren in een land 
dat volgens de organisatie door de vorige reacti-
onaire regeringen in puin is achtergelaten.  
 
In haar verklaring noemt CIM eerst een aantal 
algemene basispunten, vervolgens 10 eisen 
waaraan de nieuwe regering volgens haar moet 
voldoen. 
 
Om te beginnen is het volledig onaanvaardbaar 
dat honger, ellende en geweld als normale ele-
menten van de Braziliaanse samenleving worden 
gezien. Het is ook onaanvaardbaar dat de Staat, 
door gebrek aan verantwoordelijkheid van zijn 
bestuurders géén beleid en planning heeft ter 
bestrijding van het kwaad dat die samenleving 
en, in nog sterkere mate, de inheemse volken 
treft. 
 
Goudzoekers, houtbedrijven, indringers van al-
lerlei aard, die niet alleen allerlei milieumisdrijven 
plegen, maar ook de meest elementaire mensen-
rechten van de inheemse bevolking schenden.  
 
In dit scenario is de Braziliaanse staat een van 
de belangrijkste actoren geworden die deze on-
aanvaardbare criminele praktijken in stand 
houden.: 

De laatste twee regeringen van Temer en Bolso-
naro hebben een structurele ‘anti-politiek’ t.a.v. 
de Inheemse Volken opgebouwd: zij hebben alle 
landafbakeningen opgeschort, de bescherming 
en inspectie van afgebakende gebieden en de 
bescherming van volken in vrijwillig isolement 
opgeheven.  
 
De FUNAI, de regeringsinstantie om de belang-
en van de Volken te behartigen, werd veranderd 
in een agentschap voor onteigening en uitbuiting. 
In dezelfde periode is het geweld tegen gemeen-
schappen, hun leiders en gebieden meer dan 
verdubbeld. 
 
De volgende regering moet op zijn minst mee-
werken aan het onderzoek naar de misdaden 
van de laatste twee regeringen, die geworteld 
waren in een institutionele staatsgreep, zo niet 
overgenomen door extreemrechts fanatisme, en 
die sporen van haat en een achterhaalde natio-
nale tweedeling hebben achtergelaten die de in-
heemse volken rechtstreeks en in het bijzonder 
treffen. 
 
De nieuwe regering zal, via dialoog en een brede 
participatie van de inheemse volken, een in-
heems beleid moeten herstellen dat gebaseerd 
is op de bepalingen van de grondwet van 1988, 
waarin de waardering van etnische en culturele 
verschillen, overtuigingen, gewoonten, talen en 
tradities is vastgelegd, alsmede de afbakening 
van inheemse gronden als een fundamenteel, 
oorspronkelijk, onvervreemdbaar en onaantast-
baar recht. 
 
De toekomstige regering staat voor enorme uit-
dagingen, maar zal vanaf de eerste dagen de 
weg moeten aangeven die zij wil volgen ten aan-
zien van de inheemse volken.  
 
De meest dringende inheemse eisen aan de 
nieuwe regering volgens CIMI, gezien de bepa-
lingen van het Politiek Handvest van 1988: 
 
1. Hervat onmiddellijk de afbakeningsproce-
dures. Versterk de FUNAI, zodat zij haar 
institutionele opdracht doeltreffend kan uitvoeren 
en de eisen inzake afbakening, bescherming en 
inspectie van land opnieuw op zich kan nemen. 
Prioritaire aandacht voor gemeenschappen die 
zich in kampen bevinden en die onder de meest 
uiteenlopende vormen van sociale, culturele en 
economische kwetsbaarheid gebukt gaan; 
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2. Herroep onmiddellijk de adviezen van de 
vorige regeringen die beogen land van de Volken 
afhandig te maken ten bate van het grootgrond-
bezit.  
3. Herstel FUNAI en IBAMA (instituut voor het 
milieu) in hun functioneren; 
4. Bestrijd de invasies van land door houtbe-
drijven, mijnwerkers en andere criminelen en 
hervat de bescherming van grondgebieden; 
5. Hervat het beleid van bescherming van volken 
die (vrijwillig) in isolement willen voortleven. 
Daartoe moet naast andere maatregelen onmid-
dellijk hun gebied worden afgebakend; 
6. Stop met praktijken van landexploitatie door 
verpachting, en bevorder productiemethoden die 
verband houden met milieuherstel, visserij, ver-
zamelen en andere traditionele economische 
activiteiten van de volken; 
7. Hervat de sociale participatie van de inheem-
se volken in alle instanties, met een effectieve 
overlegmacht, met name binnen de Nationale 
Raad voor Inheems Beleid. Lever de nodige 
inspanningen voor de handhaving van het recht 
op voorafgaand, vrij en geïnformeerd overleg te 
goeder trouw, zoals gewaarborgd door Verdrag 
169 van de Internationale Arbeidsorganisatie 
(ILO); 
8. Investeer in gezondheid, onderwijs, huisves-
ting en duurzaamheid van de gemeenschappen.  
9. Bescherm de inheemse gemeenschappen die 
in stedelijke context leven. Identificeer ze en 
legitimeer hun woongebieden; 
10. Hervat de beschermingsprogramma's voor 
mensenrechtenverdedigers, en bestrijd het 
geweld, met name tegen inheemse vrouwen en 
tegen godsdienstvrijheid. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6
de

 Nieuwsbrief 2022          
Missionair Overleg Parkstad 
Verschenen 

 

Onlangs verscheen de zesde Nieuwsbrief van 
2022 van het Missionair Overleg Parkstad met 
nieuws en aandacht voor activiteiten in decem-
ber 2022 en januari 2023 en deze kan gedown-
load 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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Humanistisch Café 
 
 

        
 
Het Humanistisch Verbond afdeling Zuid-Limburg 
organiseert op woensdag 18 januari 2023 weer 
een nieuwe bijeenkomst van het Humanistisch 
Café.  
 
Deze editie gaat ook weer plaatsvinden bij: 
 
Café Pelt 
Pancratiusstraat 48 
Heerlen 
 
Er zal gesproken worden over op actuele 
onderwerpen van dat moment. 
 
En begint om 19.00 uur en zal tot 21.30 duren.  
 
 
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/ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Humanistisch Verbond: 
Leesclub 

 

      
 
Het Humanistisch Verbond afdeling Zuid-Limburg 
organiseert ook een Leesclub waar boeken 
worden gelezen en de humanistische aspecten 
worden besproken. 
 
De eerstvolgende bijeenkomst is op: 
 
maandag 10 januari 2023 van 14.00 – 16.00  
 
Besproken wordt dan het boek:  8 maanden in 
de Gazastraat’ van Hilary Mantel. 
 

 
 
De bijeenkomsten vinden plaats bij een van de 
groepsleden. 
 
Wilt u mee doen? Geeft u zich dan even op via: 
h.v.zuid.limburg@home.nl  ? 
 
Voor meer informatie en locatie: 
 
Elske Mooij 
h.v.zuid.limburg@home.nl 
06-52227260       
 
Https://www.humanistischverbond.nl/afdelingen/r
egio-zuid/zuid-limburg/ 
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Het Repaircafé komt          
naar Heerlen 

 

Het team van Repair Café Parkstad Limburg 
komt ook deze maand weer naar Heerlen en wel: 

Op zaterdag 28 januari van 10.00 – 12.30 in: 

Sam-Sam 
Mijnzetellaan 6 
Heerlen 

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-
willigers 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. 
 
Echter de vrijwilligers van Repaircafé Parkstad 
Limburg zijn niet voor 1 gat te vangen en 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.  
 
 

                 

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 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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In memoriam Lucho Carreno 

 
 
Lucho Carreno werd geboren in Santiago de 
Chile op 18 juli 1952 waar hij in zijn jonge jaren 
leefde onder het gewelddadig dictatoriaal regime 
van de sinds 1973 heersende militaire junta 
onder leiding van Augusto Pinochet.  
 
Hij heeft als docent en sociaal revolutionair acti-
vist heel wat ontberingen ondergaan. Als poli-
tieke gevangene werd hij met vele duizenden 
vastgezet in het voetbalstadion van Santiago de 
Chili. Hij werd tot vijftien jaar gevangenisstraf 
veroordeeld. Na twee jaar werd hij het land uit-
gezet.  
 
Via Duitsland kwam hij uiteindelijk in Nederland 
en in Heerlen terecht. Hier kon hij een nieuw 
(democratisch) vrij leven beginnen.  
 
Hij was sociaal werker voor asielzoekers en hij 
werd fotograaf, waarbij hij vaak langs de lijn van 
de regionale voetbalvelden kwam. Daarvoor was 
veel waardering. Hij was altijd genegen om een 
praatje te maken en maakte zich daardoor zeer 
geliefd.   
 
Lucho is voor ons vooral bekend als oprichter en 
redacteur van de nieuwswebsite parkstadactueel 
.nl. Ik ken Lucho al heel lang, sinds de midden 
jaren 80. Hij was politiek actief voor een van de 
voorlopers van GroenLinks in Heerlen.  
 
Tijdens het proces van samenwerking tussen die 
vier partijen (CPN, PPR, PSP en EVP) viel op 
dat hij ook veel meer een bruggenbouwer was 
die rust bracht, daar waar de discussie regel-
matig hoog opliep.  
 

Hij heeft ook als fotograaf zijn steentje bijge-
dragen aan enkele campagnes.  
 
In zijn rol als redacteur van de nieuwswebsite 
Parkstad Actueel heeft hij jarenlang op een 
positieve wijze gepubliceerd over zo’n beetje 
alles wat vanuit HeerlenMondiaal werd georgani-
seerd.  
 
Lucho kwam altijd goed gemutst over. Zoals wel 
vaker met vluchtelingen het geval is die in hun 
‘eerdere leven’ veel ellende hebben meege-
maakt , liet hij daar in de dagelijkse omgang 
niets van merken.  
 
Niettemin bleef zijn geboorteland Chili verankerd 
in zijn leven en hoopte en droomde hij om ooit 
terug te keren naar zijn land, een hoop en droom 
die door zijn overlijden niet meer zal plaats 
vinden. 
 
Op 15 december jl. is Lucho Carreno overleden. 
Hij is 70 jaar geworden.  
 
Ik wens zijn partner Jannemieke Carreno-
Willems en zijn kinderen heel veel sterkte toe 
met het verlies van Lucho.  
 
Moge na de rouw ook vooral de mooie 
herinneringen aan Lucho levend blijven. 
 
Deze in Memoriam werd geschreven door onze 
voorzitter Harrie Winteracken. 
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Incidentele activiteiten van MC De 
Heksenketel in januari 
 

 
 
In januari 2023 organiseert moedercentrum De 
Heksenketel weer een aantal incidentele 
activiteiten: 
 
HAPPY STONES SCHILDEREN (Valentijn)  
 

         
 

Misschien heb je er al eens van gehoord, en 
misschien ook niet: Happy Stones, die vrolijke 
steentjes die buiten soms ergens uit het niets op 
je liggen te wachten. Vaak steken ze je een hart 
onder de riem in moeilijke tijden of toveren een 
lach op iemands gezicht. Als je zo’n Happy Sto-
ne vindt, mag je kiezen deze steen te houden of 
verder te laten reizen.  
 
Tijdens deze workshop gaan we samen van die 
vrolijke steentjes schilderen. Na de workshop 
kan je er zelf voor kiezen deze steentjes te hou-
den of ze te laten reizen. 
 
 Je mag zelf je eigen gladde stenen meenemen, 
maar we hebben ook leuke steentjes te koop 
voor € 0,50 per steen.  
 
Inschrijven kan individueel of gezellig met vrien-
den, collega’s, buren of familie! Doe dit wel tijdig 
want vol is vol! 
 
Wanneer : 18 januari                
Kosten    : € 4,00 
Van          : 13.00 tot 15.00 

BLOEMSCHIKKEN 
 

 
 
Werken met bloemen is een leuke ontspannende 
activiteit en is geschikt voor jong en oud ! Wil je 
ook graag een leuk bloemstuk maken? Volg dan 
onze workshop bloemschikken in De Heksen-
ketel !  
 
Neem je eigen vaas, pot of schaal mee en maak 
er iets moois van. De workshop is geschikt voor 
iedereen die van bloemen houdt.  
 
Inschrijven kan individueel of gezellig met 
vrienden, collega’s, buren of familie ! Doe dit wel 
tijdig want vol is vol ! 
 
Wanneer: dinsdag 24 januari  
Kosten   : € 8.00 
Van         : 19.00 tot 21.00  
 
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 
 

 
 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vacature Begeleiding yogales 
(M/V) 
 

 
 
Moedercentrum de Heksenketel is met ingang 
van januari 2023 op zoek naar een begeleider 
(m/v) voor onze wekelijkse yogales. De huidige 
begeleidster gaat met een welverdiend pensioen. 
 
We zoeken iemand met een grote passie voor 
yoga. Een diploma is geen vereiste. Ook iemand 
die zelf jarenlang yoga heeft gedaan en het een 
uitdaging vindt om dit anderen te leren, is wel-
kom als begeleider.  
 
Op dit moment is de wekelijkse les op de don-
derdag van 09.30 uur tot 10.30 uur. Mocht dit 
tijdstip of deze dag een probleem opleveren, dan 
kan in overleg met de groep en met de leiding 
van De Heksenketel samen gekeken worden of 
er ook andere mogelijkheden liggen.  
 
Voor deze yogales is een vrijwilligersvergoeding 
mogelijk van maximaal € 13,00. Het vergoeden 
van reiskosten is helaas niet mogelijk. 
 
Lijkt het je leuk om een enthousiast en gezellige 
groep vrouwen les te geven? Zo ja, dan zit je 
hier goed!  
 
Stuur een mail, waarin je jouw belangstelling 
kenbaar maakt met vermelding van jouw yoga-
ervaring naar mcdeheksenketel@gmail.com Wij 
nemen dan zo spoedig mogelijk contact met je 
op! 
 
Meer informatie over onze organisatie vind je op 
de website: 
mc-deheksenketel.nl 
 
Graag zoveel mogelijk delen! 
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Film: MI PAÍS IMAGINARIO 
 

            
 
Op woensdag 11 januari 20.00 vertoont 
Filmhuis De Spiegel de film: MI PAÍS 
IMAGINARIO 
 
Chili, 2022   
Duur         : 85 minuten 
Regie        : Patricio Guzmán 
Met           : Chilenen 
 
Kijkwijzer :  12 jaar 
                    Geweld 
                     Angst                  
 

              
 
Na de verhoging van de prijs voor een metro-
kaartje komt het in oktober 2019 tot protesten in 
Santiago, Chili.  
 
Anderhalf miljoen mensen gingen de straat op en 
zij protesteerden niet alleen tegen de hoge prij-
zen van de metro, maar ook tegen de falende 
democratie en voor verbetering van het onder-
wijs en de gezondheidzorg.  

Nu is het tijd voor een nieuwe grondwet die de 
dictatuur definitief achter zich laat. Het zijn vooral 
vrouwen die het voortouw nemen en een 
belangrijke rol spelen bij het schrijven van deze 
nieuwe grondwet. 
 
Als je een vuur wilt filmen, moet je klaarstaan op 
de plek waar de eerste vlam zal oplaaien, zo 
leerde regisseur Patricio Guzmán ooit van film-
essayist Chris Marker. Die allereerste vlam miste 
Guzmán, toen er in oktober 2019 massale pro-
testen uitbarstten in Santiago maar vervolgens 
was hij overal bij, zoals de legendarische Chi-
leense regisseur ook in 1973 al de straat op ging 
om het verzet tegen de staatsgreep van Augusto 
Pinochet vast te leggen. 
 
Naast de urgente straatbeelden en zijn eigen 
filosoferende voice-over bouwt Guzmán zijn 
documentaire op uit interviews met betrokken 
activisten, relschoppers, experts en kunstenaars 
– allen vrouwen. Een van hen, een schrijfster, 
weet de protesten treffend te omschrijven: “Het is 
geen uitbarsting, maar een ontlading.” Nu is er 
eindelijk hoop op een eerlijke samenleving. 
 

 
 
Trailer: https://youtu.be/SzpRG2t52xo 
 
Inleider: 
 

                       
 
Deze film zal worden ingeleid door Armand 
Leenaers, kenner van Latijns-Amerika en oud-            
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bestuurslid bij het Latin American Film Festival 
(LAFF) in Utrecht.  
 
'Een van de manieren om meer te weten te 
komen over dit fascinerende continent is kijken 
naar documentaires en films.  
 
In Latijns-Amerika zie je veel westerse invloeden 
maar er zijn ook grote inheemse gemeenschap-
pen met eigen tradities.  
 
Ruim vijf eeuwen na de Spaans-Portugese 
kolonisatie is de emancipatie van veel van deze 
groepen onmiskenbaar al is er nog een lange 
weg te gaan waar het bijvoorbeeld de positie van 
indianen en het geweld tegen vrouwen betreft.  
 
De ongelijkheid is enorm en voor veel mensen is 
het leven uitzichtloos.' 
 
Voor meer informatie en het reserveren van 
kaarten: 
 
https://filmhuisdespiegel.nl/programma/ 1533/mi-
pais-imaginario/ 
 
FILMHUIS DE SPIEGEL 
Royal Theater 
Stationsplein 5 
6411 NE Heerlen 
 
 

 

ATD Vierde Wereld  
Nieuwsjaarswens 
 

            
 

“Ons enige wapen is 
LIEFDE voor de mensheid, 

HARTSTOCHT voor  
gerechtigheid en vrede.”  

Joseph Wresinski 

  
 Wij wensen u en uw naasten 

een gelukkig en voorspoedig Nieuw jaar. 
De mensen van de lokale groep van de  

ATD Vierde Wereld  
Zuid Limburg 

 

 
Wij starten weer met onze ontmoetingen op 
woensdag 11 januari 2023. 
 
Wij nodigen iedereen hierbij van harte uit om met 
ons mee te doen. 
 
Er wordt gepraat over thema’s, zoals armoede 
en mensenrechten en het organiseren van onze 
activiteiten op 17 oktober, dit is de Werelddag 
van verzet tegen extreme armoede. 
 
Andere keren zijn we creatief bezig, zoals 
kerstkaarten maken, mandala’s kleuren, onze 
alternatieve smartlappen zingen en andere leuke 
dingen voor o.a. 17 oktober en andere activitei-
ten gericht op bewustwording van armoede. 
 
De woensdagmiddagen zijn van 13.30 tot 16.00 
uur in het gebouw van de Andreas kerk, 
Palestinastraat 326 te Heerlerbaan. 
 
Kijk ook eens op onze website:  
www.atd-vierdewereld.nl 
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Film: À PLEIN TEMPS 
 

            
 
Op: maandag 2 januari  20.00 
       zaterdag 7 januari   20.00  
       maandag 9 januari  20.00 
 vertoont Filmhuis De Spiegel de film:  
 À PLEIN TEMPS. 
 
Frankrijk, 2021   
Duur         : 87 minuten 
Regie        : Eric Gravel 
Met           : Laure Calamy,  
                   Anne Suarez  
                   Geneviève Mnich 
Kijkwijzer :   9 jaar 
                    Grof taalgebruik 
                     Angst                  
 

              
 
In 2021 maakte À Plein Temps veel indruk op 
diverse filmfestivals, waar hij onder andere op 
het filmfestival van Venetië in de prijzen viel.  
 
Toch vond de film geen distributeur in Nederland. 
Op initiatief van programmeur Immanuel Verhoe- 
ven van Filmhuis De Spiegel in Heerlen krijgt de 
film alsnog een landelijke release. 

Elke dag haast Julie zich van haar werk in een 
luxehotel in de drukke Parijse binnenstad terug 
naar het platteland om voor haar twee kinderen 
te zorgen. Door het onophoudelijke ritme van 
wassen, strijken, eten klaarmaken, rekeningen 
betalen, ophalen, afzetten en inkopen doen weet 
de alleenstaande moeder vaak niet waar haar 
hoofd staat. 
 
Wanneer ze eindelijk een sollicitatiegesprek 
heeft geregeld voor een baan die meer bij haar 
ambities past, breekt er een landelijke staking 
van het openbaar vervoer uit. Het fragiele 
evenwicht waar ze zo hard voor gewerkt heeft, 
dreigt uit balans te raken. 
 
À Plein Temps is een sociaal drama van Eric 
Gravel dat aanvoelt als een thriller dankzij de 
energieke vertolking van Laure Calamy. De 
toegewijde moeder komt terecht in een 
wervelwind van onverwachte situaties en 
geïmproviseerde oplossingen die bijna evolueert 
in een queeste op leven en dood. 
 
Het indrukwekkende À Plein Temps is bezig aan 
een zegetocht langs internationale filmfestivals 
en won vorig jaar op het Filmfestival van Venetië 
meerdere prijzen waaronder die voor beste 
regisseur en actrice. De film is een lofzang op 
alle moeders die er alleen voor staan 
 

          
 
Trailer: https://youtu.be/_p1hJloruVc 
 
Voor meer informatie en het reserveren van 
kaarten: 
 
https://filmhuisdespiegel.nl/programma/ 1533/mi-
pais-imaginario/ 
 
FILMHUIS DE SPIEGEL 
Royal Theater 
Stationsplein 5 
6411 NE Heerlen 
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PODIUM ROYAL: REDDEN WE 
HET MET TIEN MILJARD ? 
 

 
 
Is de wereld overbevolkt of redden wij het straks 
ook met 10 miljard mensen? 
Leven wij van crisis naar crisis door roofbouw te 
plegen op de planeet?  
Is armoede een groter probleem dan de opwar-
ming van de aarde?  
Mogen wij voor het oplossen van deze proble-
men vertrouwen op de creativiteit en het col-
lectieve vermogen van de mens?  
Of is de mens bezig met zo’n gevaarlijk experi-
ment, dat dat alleen met een fundamentele 
omslag in de maatschappij getackeld kan 
worden? 
 
Deze en andere vragen staan centraal tijdens de 
volgende aflevering van Podium Royal, 
debatcentrum Parkstad’.  
 
Oud-advocaat Jan Sengers  
 

               
 
gaat dinsdag 3 januari om 20.00 uur in de 
benedenzaal van het Royal Theater in Heerlen in 
gesprek met: 
 
Ralf Bodelier en Wilfried Ivens.  

                 
 
Ralf Bodelier is filosoof, schrijver/essayist en hij 
organiseert inspiratiereizen en abdijsessies. Van 
zijn hand verscheen dit jaar zijn laatste boek 
“Lang leve de mens”.  
 

                    
 
Wilfried Ivens is milieu-wetenschapper en als 
universitair hoofddocent verbonden aan de Open 
Universiteit.  
 
Mede van zijn hand verscheen dit jaar het 
jeugdboek “Waarom je voetafdruk groter is dan 
je schoenmaat”. 
 
De avond bestaat uit drie delen. Een interview 
met de gasten, een debat/vragenronde met het 
publiek en tot slot een goed glas wijn of bier in 
de foyer. 
 
Bijzonderheden 
 
Podium Royal wil een ontmoetingsplek zijn voor 
mensen die onder het genot van een drankje, 
zonder afleidende muziek, met elkaar in gesprek 
kunnen gaan over actuele maatschappelijke en 
culturele thema’s.  
 
De bijeenkomsten vinden maandelijks plaats en 
wel op de eerste dinsdag van de maand. 
 
Na afloop informeel samenzijn in de foyer. 
Entree gratis. 
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Stichting ICMP: Jaarverslag 2021 
 

                    
 
In 2005 heeft een groep immigranten uit Irak de 
Stichting Iraakse Cultuur & Maatschappij Park-
stad (SICMP) opgericht.  
 
Het bestuur bestaat uit de volgende vijf 
personen:  
Fadhel Al Hassouni (voorzitter en penning-
meester); 
Abdul Razak Khafaji (secretaris); 
Suhad Hussein Chead Hamdawi;  
Gania Yousif Obaid;  
Batoel Hassoen Shaghith. 
 

 
 
De belangrijkste doelen van de stichting zijn: 
• Het bevorderen van de onderlinge betrekkingen 
tussen de Nederlandse en Irakese bevolking, 
door middel van het organiseren van diverse 
activiteiten; 
• Het helpen bevorderen van de integratie en 
emancipatie van mensen met Irakese achter-
grond in de Nederlandse maatschappij; 
• Het stimuleren van (Irakese) mensen om actief 
deel te nemen aan de maatschappij om de be-
langen van mensen en de maatschappij te 
bevorderen; 
• Het signaleren van knelpunten en problemen 
van de achterban en het adviseren en meewerk-
en aan oplossingen voor deze knelpunten en 
problemen; 
• Het bemiddelen tussen de Irakese mensen en 
Nederlandse instanties; 

• Het vieren en herdenken van culturele en 
traditionele aangelegenheden. 
 
ICMP werkt vooral vanuit het oogpunt van de 
belangen van Irakese mensen. Het integreren in 
de Nederlandse samenleving staat centraal maar 
wel met het behoud van de eigen identiteit. 
 
In Parkstad Limburg leven sinds de eerste 
vluchtelingenstroom in 1993 zo’n 250 Irakezen 
die een verblijfsvergunning of de Nederlandse 
nationaliteit bezitten. Ook verblijven er veel Ira- 
kezen in het asielzoekerscentrum AZC in 
Heerlen. 
 
Spreekuren: 
 
De organisatie werkt louter met vrijwilligers en is 
onafhankelijk.  
 
De Stichting ICPM heeft zelf géén inkomsten 
maar heeft wel een werkruimte in het gebouw 
van Alcander, Kruistraat 103 in Heerlen. 
 
In deze ruimte wordt het spreekuur op afspraak 
gehouden en er werken vier vrijwilligers. 
 
Op deze spreekuren kan men terecht met al uw 
vragen over:  
 
sociale zekerheid, recht op uitkering , bijzondere 
bijstand en het gemeentelijke minimabeleid; plus 
recht op toeslagen (huurtoeslag, zorgtoeslag, 
kindgebonden budget, alleenstaande ouderkor-
ting), werk en onderwijs, inburgering, vreemde-
lingenzaken (recht op verblijf in Nederland, asiel-
zaken, huisvestiging, gezinshereniging.  
 
En tot slot over verzekeringen (ziektekosten-
verzekering, Wettelijke Aansprakelijkheidsver-
zekering,  woonverzekering, begrafenisverze-
kering enz.) 
 
U kunt er formulieren (laten) invullen (bijvoor-
beeld voor kwijtschelding gemeentelijke belas-
ting en waterschapsheffingen) een betalings-
regeling aanvragen en de administratie op orde 
brengen. 
 
De adviezen van de Stichting ICMP zijn gratis. 
 
In  2021 hebben 154 mensen het spreekuur be-
zocht, waarvan 127 uit Heerlen (inclusief Hoens-
broek) 
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kwamen. In totaal werd bijna 575 uur advies-
werk geleverd. 
 
Op het spreekuur is het aantal mensen afkomstig 
uit Irak met 23 % niet de grootste groep. Dat zijn 
de mensen uit Syrië met 44 %. Zie hier in de 
tabel de grote variatie in herkomst van de 
klanten uit 2021: 
 

Herkomst Aantal klan-
ten 

Afghanistan 1 

Angola 1 

Colombia 1 

Egypte 2 

Eritrea 11 

Guinee 1 

Irak 36 

Iran 2 

Jemen 2 

Marokko 7 

Filipijnen 1 

Sierra Leone 3 

Soedan 1 

Somalië 2 

Sri Lanka 4 

Stateloos 8 

Syrië 68 

Tunesië 2 

Turkije 1 

Totalen 154 
 
Workshops participatieverklaring: 
 

      
 
De Gemeente Heerlen heeft in samenwerking 
met SICMP een aantal workshops georganiseerd 

speciaal voor statushouders en nieuwkomers.  

Vanaf 1 oktober 2017 is het traject participatie-
verklaring een onderdeel van de inburgering. De 
nieuwkomers moeten dit traject doorlopen in het 
eerste jaar van hun verblijf in Nederland. 
  
Als met niet binnen één jaar een officiële partici-
patieverklaring heeft, dan krijgt de nieuwkomer of 
de statushouder een boete van de Dienst Uit-
voering Onderwijs (DUO) van het ministerie van 
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Ook kan 
hij/zij dan géén geld meer lenen bij DUO. 
 
Busreizen naar Brussel: 
Jaarlijks organiseert de stichting twee busreizen 
naar Brussel. Het is dé gelegenheid voor zowel 
autochtonen als allochtonen om in contact te 
komen met elkaar. Iedereen mag meegaan te-
gen betaling van een kleine bijdrage. In Brussel 
kan men de hele dag winkelen in het centrum of 
op de Grote Markt. 
 
Afsluitend: 
SICMP is steeds meer bekend bij allochtonen, 
voornamelijk de Irakezen. Door de inzet van het 
bestuur en de vrijwilligers heeft de Stichting 
ICMP diverse mensen in regio Parkstad Limburg 
hulp verleend. Klanten kennen ook steeds beter 
de wet- en regelgeving waar ze in Nederland aan 
moeten voldoen. Hierdoor kunnen ze beter aan 
de samenleving deelnemen. Zo levert de SICMP 
een aanzienlijke bijdrage aan het vormgeven van 
burgerparticipatie en het bevorderen van de 
multiculturele samenleving in Parkstad Limburg. 
 
Voorzitter Al Hassouni is overigens niet zo posi-
tief over de huidige situatie: “Het lijkt de laatste 
tijd niet zo goed te gaan met de multiculturele 
samenleving. De standpunten in de politiek ver-
harden en steeds vaker lijken er problemen te 
ontstaan tussen de verschillende culturele groe-
pen in de Nederlandse samenleving. En de posi-
tieve kanten van de multiculturele samenleving 
zijn nauwelijks meer onderwerp van gesprek.” 
Maar daar wil de Stichting Iraakse Cultuur en 
Maatschappij Parkstad graag tegenwicht aan 
bieden. 
 
Stichting ICMP 
Kruisstraat 103,  
6411 BS Heerlen 
045-5602525 of  06-33929276 
sicmp2006@yahoo.com   
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Petitie: Ze zijn al Thuis 
 

       
 
Defence for Children (DCI) komt op voor de 
kinderrechten van alle kinderen in zowel Neder-
land als het buitenland. 
 
Via de Kinderrechtenhelpdesk verlenen zij 
juridische steun aan kinderen van wie de rechten 
geschonden dreigen te worden.  
 
Zij doen onderzoek en geven voorlichting aan 
professionals, ouders en kinderen en bepleiten 
de borging van kinderrechten in wetgeving en 
beleid. 
 

 
 
Onder de titel: Ze zijn al thuis zijn zij een petitie 
gestart voor kinderen die al jaren in procedure 
zijn voor het verkrijgen van een verblijfsver-
gunning maar deze nog steeds niet hebben en er 
ook geen zicht is wanneer zij die gaan krijgen. 
 
Honderden kinderen, zoals Zahraa, Liwaa, Juri 
en Kristine, leven elke dag in angst en onzeker-
heid.  
 
Deze kinderen wonen al langer dan vijf jaar in 
Nederland. Het zijn onze buren, onze klasge-
noten, onze collega’s, onze teamgenoten en 
onze vrienden.  
 
Ze horen bij ons. Maar hoe Nederlands deze 
kinderen zich in hun hoofd en hart ook voelen, ze 
hebben nog steeds géén vergunning om hier te 
mogen blijven.  
 
Omdat ze in Nederland geworteld zijn en zich 
hier thuis voelen, zijn ze iedere dag opnieuw 
bang om te worden uitgezet naar een land dat ze 

nauwelijks kennen. Dit is schadelijk voor kwets-
bare kinderen en bedreigt hun ontwikkeling. 
 
De procedures duren veel te lang en kinderen 
zijn de dupe. Regeringspartijen komen voort-
durend met tijdelijke oplossingen en daardoor 
keert het probleem steeds weer terug.  
 
Wij vinden dat het tijd is voor een duurzame op-
lossing. Kinderen hebben immers zekerheid, 
veiligheid en houvast nodig om zich goed te kun-
nen ontwikkelen en gezond op te groeien. 
 
Het belang van het kind hoort centraal te staan.  
 
Doe met ons mee en teken de petitie via: 
 
https://actie.defenceforchildren.nl/petitie-ze-zijn-
al-thuis/ 
 
en deel deze boodschap.  
 
Samen kunnen wij de regering overtuigen van 
wat iedereen die deze kinderen kent, allang 
weet: ze zijn al thuis.  
 
Via de link hierboven is ook een video te 
bekijken waarin enkele van de jongeren hun 
verhaal doen. 
 

 
 
Via: www.defenceforchildren.nl kunt u meer 
informatie vinden over het werk van DCI. 
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Agenda januari 2023 
 
Ma     2  Film: A Plein Temps 

             Filmhuis De Spiegel 
             Stationsplein 5 
             Heerlen 
             Aanvang: 20.00 
 
Di      3  Podium Royal: redden we het met 10 miljard mensen 

             Royal Theater 
             Stationsplein 5 
             Heerlen 
             Aanvang: 20.00 
 
Za     7  Film: A Plein Temps 

             Filmhuis De Spiegel 
             Stationsplein 5 
             Heerlen 
             Aanvang: 20.00 
 
Ma     9 Film: A Plein Temps 

             Filmhuis De Spiegel 
             Stationsplein 5 
             Heerlen 
             Aanvang: 20.00 
 
Di    10 Humanistisch Verbond leesclub 

             (Locatie op aanvraag) 
             14.00 – 16.00 
 
Wo   11 Film: Mi Pais Imaginario 

             Filmhuis De Spiegel 
             Stationsplein 5 
             Heerlen 
             Aanvang: 20.00 
 
Wo   18 Humanistisch Café 

             Café Pelt 
             Pancratiusstraat 48 
             Heerlen 
             19.00 
 
Wo    18 Happy Stones beschilderen 

               Mc de Heksenketel,  
               Mijnzetellaan 6   
               Heerlen 
               13.00 – 15.00 
 
Di      24 Bloemschikken 

               Mc de Heksenketel,  
               Mijnzetellaan 6   
               Heerlen 
               19.00 – 21.00  
 
Za     28  Repair café 

               Sam-Sam 
               Mijnzetellaan 6 
               Heerlen 
              10.00 – 12.30 
 
 

 

 


