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Café Mondiaal :  
Hoe verder met de Duurzame 
Ontwikkelingsdoelen ? 
 

                         
 

    
     
Op donderdag 6 oktober organiseert Heerlen 
Mondiaal de 79ste editie van Café Mondiaal met 
als thema: Hoe verder met de Duurzame Ont-
wikkelingsdoelen ? 
 
Deze editie begint om 19.30 en vindt plaats in 
Café Pelt gelegen aan de Pancratiusstraat 48 in 
Heerlen. 
 
Op 23 september ging voor het derde jaar in het 
hele land de vlag in top voor de Duurzame Ont-
wikkelingsdoelen ofwel de Sustainable Deve-
lopment Goals (SDG’s). Een teken van solidari-
teit en zo lieten velen zien dat men onder andere 
klimaatactie, gendergelijkheid, biodiversiteit en 
eerlijk werk hoog in het vaandel heeft.  
 
Ook in Heerlen hebben onder andere de ge-
meente Heerlen en HeerlenMondiaal de vlag 
gehesen op het vernieuwde Burg. Van Gruns-
venplein. 
 
Maar met alleen een vlag met 17 afbeeldingen in 
top worden geen Duurzame Ontwikkelingsdoelen 
gerealiseerd. Hoe staat het met deze 17 doelen, 
die op 23 september 2015 werden uitgeroepen 

als opvolging van de Millenniumdoelen die van 
2000 tot 2015 ‘dienst’ deden. Zijn 17 doelen niet 
wat veel van het goede? Zijn de SDG’s voldoen-
de katalysator voor de achterliggende doelen, 
maar ook: gebeurt er niet veel meer waarbij we 
ons niet realiseren dat we bezig zijn met de rea-
lisatie van een of meerdere Duurzame Ontwikke-
lingsdoelen. De Millenniumdoelen waren vooral 
gericht op ontwikkelingsproblematiek en de 
SDG’s meer op de hele wereld en dus ook op 
onze samenleving. Is deze bredere toepasbaar-
heid nadelig voor de noodzakelijke aandacht 
voor ontwikkelingsproblematiek of juist een pré 
van deze SDG’s. 

Nathalie Ummels van Mondiaal Maastricht /SDG 
House Maastricht zal deze Café Mondiaal star-
ten met een korte inleiding over de Duurzame 
Ontwikkelingsdoelen. Zij zal daarna actief deel-
nemen aan het gesprek waaraan naar verwach-
ting ook een aantal ‘ervaringsdeskundigen’ van 
HeerlenMondiaal zullen deelnemen.  

                    

Café Mondiaal  

Deze aflevering van Café Mondiaal wordt geor-
ganiseerd door HeerlenMondiaal samen met 
Mondiaal Maastricht / SDG House Maastricht.  

Zoals gewoonlijk zal Harrie Winteraeken de dis-
cussie leiden. 

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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SDG Actiedagen 
 

 

4de Nieuwsbrief 
2022  Missionair Overleg 
Parkstad Verschenen 
  

 

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

           

Wie deze Nieuwsbrief tweemaandelijks in zijn of 
haar e-mailbox wil terugvinden, kan een mail 
sturen aan: 

Ans Houben (ajhouben@hetnet.nl) 

of 

Guus Prevoo (guus.prevoo@home.nl). 
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17 oktober 2022 
 

            
 
17 oktober werd door de VN uitgeroepen tot de 
Werelddag van verzet tegen extreme armoede. 
 
Rondom deze dag organiseert ATD de vierde 
wereld een aantal activiteiten: 
 
Op dinsdag 11 oktober wordt er in het Juphuis, 
Schandelerstraat 81, te Heerlen 
en op donderdag 13 oktober in kerk 
Chevremont Nassaustraat37, in Kerkrade een 
maaltijd verzorgd door, Caritas045 Arend van 
der Heijden. 
Aanvang: 16.30 uur. 
 
Caritas045 heeft een groot hart voor elke 
inwoner van Parkstad die te maken krijgt met 
armoede en eenzaamheid. “Ik wil veel meer een 
vriend zijn voor mensen dan een 
voedseluitgiftepunt”, aldus Arend. 
Caritas45 gaat zich vanaf medio 2022 meer 
inzetten voor de zelfredzaamheid van mensen 
die het gevoel hebben het hoofd niet boven 
water te kunnen houden. Het is het verschil 
tussen mensen vis geven en ze leren hengelen. 
 
De ATD Vierde Wereld zal daar vertellen over 
wie ze zijn en wat ze doen. Ze vertellen over de 
Werelddag van verzet tegen extreme armoede 
die elk jaar op 17 oktober herdacht wordt. 
Ook zullen we onze liederen gaan zingen. 
We gaan graag in gesprek met de mensen die 
daar de maaltijd nuttigen over waardigheid. 
Waardigheid voor jezelf.  
Waardigheid voor de ander.  
Waardigheid voor de omgeving en de aarde. 
 
 
Op zondag 16 oktober is er een landelijke 
viering van de Werelddag van verzet tegen 
extreme armoede in Nijmegen, Stijn Buysstraat 
11 of hoofdingang van het Titus Brandsma 
Memorial (gedachteniskerk): Keizer Karelplein 
19, 6512 CJ Nijmegen. 
Een aantal mensen van onze groep zullen naar 
deze bijeenkomst gaan. 

Op 11 februari 2017 is er een steen geplaatst 
n.a.v. de 100ste geboortedag van Joseph 
Wresinski met het volgende citaat: 

 
“Ons enige wapen is 

LIEFDE voor de mensheid, 
HARTSTOCHT voor 

gerechtigheid en vrede.” 
 
Op woensdag 12 oktober gaan we tulpen 
maken van papier met een citaat/woord van ATD 
Vierde Wereld, Andreaskerk, Palestinastraat 326 
te Heerlerbaan. Hierbij bent u van harte welkom 
van 13.30 uur tot 16.30 uur.  
Op maandag 17 oktober gaan we met onze 
groep deze tulpen plaatsen in de wijk 
Heerlerbaan. U bent uitgenodigd met ons mee te 
gaan. 
 

 
 
In het kader van de Dag van de Rechten van 
het Kind zondag 20 november houden we op 
zaterdag 19 november om 18.00 uur en op 
zondag 20 november om 10.30 uur een viering 
in de Andreaskerk, Palestinastraat 326 te 
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 
armoede leven. Tijdens de viering zullen we 
onze alternatieve smartlappen ten gehore 
brengen. 
Na de viering van zondag 20 november zullen 
we in de kerk een lunch houden met soep en 
sandwiches. Graag horen we voor donderdag 17 
november of u na de viering blijft om mee te 
lunchen. 
 
ook voor verdere info 
zuid-limburg@vierdewereld.nl of Hilly: 06-
83077747 of Joze: 06-19417814 

mailto:zuid-limburg@vierdewereld.nl
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BENEFIETVOORSTELLING 
VOOR OEKRAÏNE 
 

 
 
Op 14 en 15 oktober wordt er in het Cultuurhuis 
in Heerlen een benefietvoorstelling georgani-
seerd voor de Oekranië. 
 

          
 
Anna Mitriaieva en Stephanie Visch organiseren 
deze voorstelling en hebben een keur aan lim-
burgse artiesten verzameld die belangenloos 
zullen optreden: 
 
Anna Mitriaieva (dans) 
Bas van Dooren (theater techniek) 
Floor Bosman (zang) 
Floor Hover(zang, gitaar) 
Henk Hover (presentatie, gitaar, zang) 
Ivo Rosbeek (piano, zang) 

Mo Jones (piano, zang, manusvanalles ) 
Paul Logister (journalist, acteur, zang) 
Patty Pam Pam/Pieter Roberts (Queen, zang, 
acteur, danser, ontwerper, kunstenaar, etc…) 
Raymond Clement (cabaretier) 
Roel van Wijk(trompet) 
Tim Daemen (trombone) 
Tim Paters (saxofoon) 
Stephanie Rijpkema (dans) 
Linda Smeets (zang) 
Pim Raaijmakers (2x gitaar, bas en drums) 
Mala ( zang en gitaar) 
Gwen van Genderen (zang) 
Martha Anna Kirch (dans) (Stéphanie Visch/dans 
en choreografie) 
 
De gehele opbrengst zal worden besteed voor 
voedsel, medicijnen, basis behoeften en weder-
opbouw in nauwe samenwerking met de Oekra-
iense Ambassade in Den Haag. Zij zullen zorg-
dragen dat dit in Oekraïne goed en op de juiste 
plek terecht komt. 
 
Kaartjes voor deze benefietvoorstelling kunnen 
worden gekocht via de onderstaande links:  
 
14 oktober  
https://www.cultuurhuisheerlen.nl/programma/be
nefietvoorstelling-voor-oekraïne 
 
15 oktober  
https://www.cultuurhuisheerlen.nl/programma/be
nefietvoorstelling-voor-oekraïne-1 
 

 

https://www.facebook.com/stephanie.visch?__cft__%5b0%5d=AZVC25NJwJUAJut3iOPqzL3aR9fSVgk96T-pmRz8SkKcf4-UQNsCpZws3faVpkgNAJi4QvENRA27RMNSNe6HVIFRcOM_qZoGxxWFmEHtXwnXUE50Nv-43W2U0dXz3hdSOQA&__tn__=-%5dC%2CP-R
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.cultuurhuisheerlen.nl%2Fprogramma%2Fbenefietvoorstelling-voor-oekra%C3%AFne-1%3Ffbclid%3DIwAR2PJKmaO9HvQGBohM6Of_WDn3z5LSPwClfIXWJrAQXbWKyhQfAaeE74Dgs&h=AT0W8h0zVKffiF-n6_kxfzQ7-Br2o9QsUP2VIP48b9GyQ3WdcZTl0fnKf14U7o5zwEPQ0LO1Xq21LJtztCFzLwO_FbD8N3OLr0ZiU5mxjfnWdvG5UDtk8fbbUmQUieNq76pSObak9KumWIT1Zos&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT1skWb7RchlW20kTFJVPwUxnTO3gSp8ahf5xaYUlrR0oruDP8fzOnUMSDumYxbLHDTIQFaFWzttuqeQ7wYEm4_ScXjzQ6SKGPeG_7WUJd-XqK10hbJHsvpNDJH5cnKB7TUowlMw7DZ8WjmYqt3Xm7-ThgM
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.cultuurhuisheerlen.nl%2Fprogramma%2Fbenefietvoorstelling-voor-oekra%C3%AFne-1%3Ffbclid%3DIwAR2PJKmaO9HvQGBohM6Of_WDn3z5LSPwClfIXWJrAQXbWKyhQfAaeE74Dgs&h=AT0W8h0zVKffiF-n6_kxfzQ7-Br2o9QsUP2VIP48b9GyQ3WdcZTl0fnKf14U7o5zwEPQ0LO1Xq21LJtztCFzLwO_FbD8N3OLr0ZiU5mxjfnWdvG5UDtk8fbbUmQUieNq76pSObak9KumWIT1Zos&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT1skWb7RchlW20kTFJVPwUxnTO3gSp8ahf5xaYUlrR0oruDP8fzOnUMSDumYxbLHDTIQFaFWzttuqeQ7wYEm4_ScXjzQ6SKGPeG_7WUJd-XqK10hbJHsvpNDJH5cnKB7TUowlMw7DZ8WjmYqt3Xm7-ThgM
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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 29 oktober 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-
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. 
 
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. 

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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Humanistisch Café Oktober 
 
 

        
 
Het Humanistisch Verbond afdeling Zuid-Limburg 
organiseert op woensdag 19 oktober 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.  
 
Aan de hand van stellingen gaan wij met elkaar 
in gesprek over een actueel onderwerp. 
 
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/ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Herfstwandeling 
 

           

Het Humanistisch Verbond afdeling Zuid-
Limburg organiseert op zaterdag 1 oktober 
2022 een herfstwandeling langs de Geleenbeek. 

Deze wandeling begint om 13.00, de start is bij 
Café Teerling gelegen aan de Welterkerkstraat 7 
in Heerlen. 

De wandeling duurt circa 1,5 uur. 

Na afloop is er een nazit bij Café Teerling 

Wilt u mee wandelen ? 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/ 
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Even Voorstellen  
 

    
 

               
 
Na een 2 maanden lange zomerstop deze 
maand in onze rubriek even voorstellen: Het Re-
paircafé Parkstad. 
 
Repair Café  
 
Het Repair Café is in 2009 bedacht door de Am-
sterdamse journalist Martine Postma. Zij kwam 
op het idee om in het hele land laagdrempelige 
ontmoetingsplaatsen in te richten, waar buurtbe-
woners hun eigen kapotte spullen kunnen repa-
reren, onder deskundige begeleiding in een ont-
spannen sfeer.  
 
Heerlen was er dus vroeg bij om al in 2011 ook 
een Repair Café te beginnen. Hiervoor werden 
vrijwilligers gezocht met technische kwaliteiten 
alsmede een fietsenmaker en naaisters. Enkele 
mensen van het eerste uur zijn er nog steeds bij 
betrokken.  
 
De locatie is in de loop der jaren wel vaker ver-
anderd. Zo zaten we eerst in de Luciushof. We-
gens verbouwing moesten we verkassen, en 
werd het een rondreizend Repair Café. Kerkra-
de, Bocholtz en Simpelveld werden bezocht.  
 
Op dit moment repareren we in  Buurtcentrum 
Sam Sam in de wijk Zeswegen te Heerlen en in 
Dienstencentrum op de Boor in Bocholtz.  
 

 

De maandelijkse bijeenkomst 
 
Iedere laatste zaterdag van de maand komen 
zo’n 15 vrijwilligers bij elkaar. De technische 
mensen nemen hun eigen gereedschap mee, en 
ook de naaister haar naai- en Lock machine en 
vele klosjes garen !  
 
Wij starten met het inrichten van de ruimte en 
een kopje koffie of thee en bijpraat ronde.  
 
Meestal zitten er al enkele bezoekers te wach-
ten, vol spanning of hun meegebrachte ‘spullen’ 
gerepareerd kunnen worden. 
 
Helaas komt het er meestal op neer dat de tech-
nische vrijwilliger repareert en de klant waar no-
dig helpt, en uitleg geeft over het euvel. De naai-
ster zet wel haar klanten aan het werk, om bij-
voorbeeld een naad los te tornen. Er is ook tijd 
voor een leuk gesprekje met elkaar over ge-
schiedenis van de meegebrachte spullen. Vaak 
mooie, ontroerende verhalen. Veel mensen ko-
men nog eens terug,  of ze nemen hun kinderen 
of buurman  mee.  
 
Meestal zijn er zo’n 20 bezoekers, en die houden 
onze mensen wel 2 ½  uur bezig. Het aantal ge-
slaagde reparaties ligt zeker op de helft. Soms 
wordt er advies gegeven of moet er een onder-
deel gekocht worden, dat er een volgend keer 
ingezet wordt. Of van 2 kapotte stofzuigers wordt 
1 werkende gemaakt. De naaister heeft altijd 
gelukte reparaties ! En soms is iets ook helemaal 
niet meer te maken, en gaat het in de BEST tas.  
 
Tot slot : De doelstelling is om kapotte spullen 
een tweede kans te geven en samen te repare-
ren. Reparatie kennis, indien mogelijk, over te 
dragen .                                                     
 
De Repair Café ochtenden zijn altijd energiek en 
inspirerend zowel voor bezoeker als vrijwilliger. 
 
Het Repair Café is een van de werkgroepen van 
Parkstad in Transitie (PIT) en is via PIT verte-
genwoordigd in HeerlenMondiaal. 
 
Voor meer informatie over het Repaircafé kijk op: 
https://www.repaircafeparkstad.nl/ 
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Incidentele activiteiten van MC De 
Heksenketel in oktober 
 

 
 
In oktober 2022 organiseert moedercentrum De 
Heksenketel weer een aantal incidentele 
activiteiten: 
 
Herfstkrans 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Een herfstkrans aan je voordeur of tuinpoort doet 
altijd zo vriendelijk en gezellig aan. Als ik op 
straat wandel en zo’n krans aan een voordeur 
zie hangen krijg ik altijd zo’n tinteling van o, wat 
leuk en stijgt mijn goede zin.  
  
Het maakt ook weer wat goed op een kille, 
regenachtige herfstdag. We gaan hiermee aan 
de slag en je bent van harte welkom. 
 
Wanneer : Donderdag 11 oktober  
Tijd          : 19.00 – 21.00 
Kosten    : € 8,-  
 
Allerheiligen bloemstuk 
 

 
 
 
 
 
 
 

Een bloemstuk voor je dierbare persoon, die je 
mist en in liefde wilt herdenken. Wat is er mooier 
dan zo’n bloemstuk zelf samen te stellen, in zijn 
of haar lievelingsbloemen of lievelingskleuren.  
Dit samen met andere mensen doen, die ook 
hun dierbare willen eren,brengt een speciale 
sfeer met zich mee waar je je mee verbonden 
kunt voelen. 
  
Wanneer : Donderdag 31 oktober  
Tijd          : 19.00 – 21.00 
Kosten    : € 8,-  
  
Herfstvakantie 
 

 
 
De herfstvakantie is van: 
21 oktober t/m 31 oktober 
 
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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Nieuwe campagne  
Right to campaign 
 

 
 
Demonstratierecht staat in Nederland in 
toenemende mate onder druk  
De afgelopen jaren is het aantal demonstraties in 
Nederland sterk toegenomen. Ondanks het feit 
dat verreweg de meeste demonstraties 
vreedzaam verlopen, worden demonstraties te 
vaak onnodig ingeperkt. Er is bij de (lokale) 
overheid onvoldoende kennis over wat wel en 
niet onder het recht om te demonstreren valt. Dat 
zet het demonstratierecht in Nederland onder 
druk. Daarom start Amnesty International een 
nieuwe campagne om het demonstratierecht te 
beschermen. 
 

 

Steun voor demonstratierecht voorwaardelijk 

Uit een in opdracht van Amnesty, door I&O uit-
gevoerde opiniepeiling blijkt dat een meerderheid 
(54 procent) van de Nederlanders vindt dat de-
monstraties nodig zijn voor maatschappelijke 
verandering. Daarnaast vinden zeven op tien 
mensen (72 procent) dat iedereen vrij moet zijn 
om ergens tegen of voor te demonstreren. Een 
sterke stijging sinds 2018, toen 58 procent dit 
vond. Hoewel dit positief is, blijkt uit het  

onderzoek van I&O ook dat steun voor het recht 
om vreedzaam te demonstreren sterk afhankelijk 
is van het onderwerp waarvoor gedemonstreerd 
wordt. 

‘Demonstraties worden te vaak gezien als veilig-
heidsrisico in plaats van een mensenrecht dat zo 
goed mogelijk moet worden gefaciliteerd. Het is 
juist nu, in tijden van toenemende maatschappe-
lijke spanningen, van groot belang ervoor te zor-
gen dat iedereen die vreedzaam wil demonstre-
ren ruim baan krijgt ongeacht de inhoud van het 
protest. Demonstreren is geen gunst, maar een 
recht’, zegt Dagmar Oudshoorn, directeur van 
Amnesty International Nederland. 

Campagne Right to Protest 

Met de nieuwe campagne wil Amnesty de kennis 
bij zowel het brede publiek als de (lokale) over-
heid vergroten. Ook wil Amnesty dat de Neder-
landse wet- en regelgeving in lijn komt met inter-
nationale verdragen. De organisatie voert niet 
alleen op nationaal niveau actie, maar is ook met 
lokale campagneteams vanaf 17 september ac-
tief in verschillende steden. Door het Manifest 
Demonstratierecht te ondertekenen zeggen ge-
meenten toe de regels en de praktijk in lijn te 
brengen met de mensenrechten. Zodat iedereen 
in vrijheid gebruik kan maken van het demon-
stratierecht. 

Klik voor meer informatie: 
https://www.amnesty.nl/wat-we-
doen/campagnes/right-to-protest  

Hier lees je ook wat je rechten zijn als je zelf 
gaat demonstreren. 
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Ook voert de Amnesty de komende jaren inter-
nationaal campagne om het recht om te demon-
streren wereldwijd te verdedigen. Wereldwijd 
staat het recht om te demonstreren onder druk. 
In plaats van dat ze de maatschappelijke onvre-
de oplossen, perken veel regimes de vrijheid van 
demonstreren in. In onder meer Rusland, China, 
Belarus, Turkije, Chili en Hongkong worden de-
monstraties hardhandig neergeslagen en krijgen 
demonstranten gevangenisstraffen. Maar ook in 
Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk worden wet-
ten ingevoerd die het recht om te demonstreren 
sterk beperken.  

Voor meer informatie over de internationale 
campagne:  

https://www.amnesty.org/en/latest/news/2022/07/
protect-the-protest/  

 
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  
 
  

De Groene Golf Heerlen is  
Geboren ! 
 

 
 
Op zaterdag 3 September 2022, lanceerden: 
 
de Buurttuin Vrieheide,  
Stadstuin Heerlen,  
Stadslandbouw Heerlen en de  
Dobbeltuin Heerlen  
 
als de eerste initiatiefnemers:  
www.groenegolfheerlen.nl  
 
tijdens de dag van de BURGERKRACHT. 
 
Een bijzonder woord van dank aan de Gemeente 
Heerlen, Stadmaakweek Heerlen, IBA Parkstad 
en Cultura Nova voor de ruimte en hulp om dit 
mogelijk te maken! 

  

  

https://www.facebook.com/amnestyparkstad
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Duurzame Ontwikkelingsdoel-

stellingen: Vlaggendag in 

Heerlen. 

 

 
 

Op vrijdag 23 september was het precies 7 jaar 

geleden dat de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoe-

len zijn gestart als opvolging van de Millennium-

doelen (2000-2015).  

 

Om agenda redenen is in Heerlen de bijbeho-

rende Vlaggendag op woensdag 21 september 

uitgevoerd. HeerlenMondiaal stond op deze  

woensdag met ondersteuning van Mondiaal 

Maastricht en het SDG House met een kraam op 

het pas vernieuwde Burg. Van Grunsvenplein.  

 

 
 

Wethouder duurzaamheid Casper Gelderblom 

gaf in een toespraakje het belang van de Duur-

zame Ontwikkelingsdoelstelling aan.  

 

Ook onze voorzitter Harrie Winteraeken heeft 

een toespraakje gehouden over de betekenis 

van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen 

ofwel de Sustainable Development Goals 

(SDG’s) en hij richtte zich hierbij vooral op de  

gemeente Heerlen, waarmee we eigenlijk alle 
activiteiten kunnen uitvoeren die we willen 
organiseren. Daarvoor nogmaals en met 
terugwerkende kracht een hartelijk dankjewel.  
 
Heel veel activiteiten van HeerlenMondiaal heb-
ben van oudsher met de doelen te maken die we 
tegenwoordig Duurzame Ontwikkelingsdoelen 
noemen.  
 
In de 90’er jaren van de vorige eeuw waren we al 
actief richting gemeente voor het gebruik van 
Fairtrade-koffie en -thee. Na heel wat aandringen 
en tegenwerking van Douwe Egberts is de 
Fairtrade-koffie geïntroduceerd. Jaren later heeft 
HeerlenMondiaal nog steeds een Fairtrade-
werkgroep, de laatste jaren ook in goede 
samenwerking met de gemeente Heerlen en met 
Heerlen Mijn Stad. En is de gemeente Heerlen 
sinds 2019 Fairtrade-gemeente. 
 
Hoewel eigenlijk nagenoeg alle activiteiten en 
aandachtsgebieden van HeerlenMondiaal wel 
zijn gelieerd aan een of meerdere Duurzame 
Ontwikkelingsdoelen, moet worden erkend dat 
we er vaak te weinig aandacht aan schenken dat 
die activiteiten ook daadwerkelijk invulling geven 
aan zo’n SDG. Misschien is dat ook wel een 
manco van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen: 
ze zijn op zich te weinig bekend, ook bij het grote 
publiek. Hier ligt nog een behoorlijk opgave voor 
HeerlenMondiaal maar ook de gemeente 
Heerlen. 
 
Zoals wethouder Casper Gelderblom ook al 
aangaf zijn de Duurzame ontwikkelingsdoelstel-
lingen voortgekomen uit de acht VN-Millennium-
doelen die van 2000-2015 opgang hebben ge-
maakt. Heerlen is dan ook al heel wat jaren 
‘Millenniumgemeente’. De Millenniumdoelen zijn 
best succesvol geweest, de één overigens meer 
dan de andere. Zo is het doel ‘onderwijs voor 
iedereen’ wat betreft de lagere school toch wel 
bereikt voor dik 90 % van de kinderen, overal ter 
wereld. (Wat overigens betekent dat nog steeds 
57 miljoen kinderen over de hele wereld niet 
naar school gaan.) Maar over het algemeen 
geldt toch de versterkende werking die ook van 
de huidige ontwikkelingsdoelen uitgaat. Het is 
toch wel een wereldwijde kracht en stimulans. 
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Na de toespraakjes heeft de wethouder de vlag 

van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen gehesen 

in een vlaggenmast naast het theater. Van het 

geheel is een filmpje gemaakt dat via de face-

book site van de gemeente kan worden bekeken. 

 

                  
 

Hier is een samenvatting van het toespraakje 

van onze voorzitter Harrie Winteracken:  

 

Om te beginnen krijgen we als HeerlenMondiaal 

al sinds ongeveer 1990 subsidie van de gemeen-

te. 

Als we de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelstel-

lingen doorlopen dan vragen er toch 12 om een 

handelen van de gemeente.  

 

Wethouder Gelderblom noemde in het bijzonder 

de SDG’s 11 (maak steden inclusief, veilig, veer-

krachtig en duurzaam), 12 (verzeker duurzame 

productie en consumptiepatronen) en 13 (neem 

dringend actie om de klimaatverandering en haar 

impact te bestrijden), maar ik wil er toch ook nog 

enkele langslopen waarvan de relatie met de 

SDG’s voor de Nederlandse situatie misschien 

niet zo voor de hand ligt.  

 Doel 1, beëindig armoede overal en in al zijn 

vormen is ook een opgave van de gemeente. 

Natuurlijk vult de gemeente hier met de bij-

stand en bijzondere bijstand van oudsher een 

taak, maar denk er ook aan dat een toene-

mend aantal mensen echte armoede heeft, 

zeker door de huidige inflatie en excessieve 

energieprijzen.  

 Doel 2, beëindig honger, verbeter voeding: 

hier heeft de gemeente ook al programma’s 

lopen door bij scholen ontbijt of lunch te laten 

verzorgen. Maar armoede en matig voedsel,  

 dat vooral goedkoop maar minder gezond is, 

gaan hand in hand. Denk hierbij ook aan 

obesitas en de ‘beweeg meer-programma’s’. 

En die hebben weer een relatie met doel 3. 

Doel 3, verzeker een goede gezondheid: hier 

is ook een directe verbinding met Heerlen en 

in het bijzonder het grote project Heerlen-

Noord. Dat hier mensen gemiddeld zes jaar 

eerder doodgaan en ook al veel eerder ge-

zondheidsproblemen hebben, is het gevolg 

van een complexe problematiek die zich uit in 

een onvoldoende gezond leven. Een stevige-

re verbinding van het project Heerlen-Noord 

met de Duurzame Ontwikkelingsdoelen is wel 

gewenst. 

 Bij doel 5, bereik gendergelijkheid wil ik ook 

aandacht vragen voor de LHBTIQ+, er ligt wel 

een mooie regenboogzebra schuin tegenover 

het gemeentehuis, maar daar mag de betrok-

kenheid van de gemeente niet ophouden. 

 Onderdeel van doel 6 is het duurzaam be-

heer van water en sanitatie. In de stad zijn er 

nogal wat knelpunten wateroverlast, maar 

ook de droogte veroorzaakt steeds vaker 

problemen. Dat ligt natuurlijk ook na aan het 

hart van mij, zijnde medewerker bij het Wa-

terschap Limburg.  

 Het doel 7 heeft alles te maken met duurza-

me energie: de gemeente is hier natuurlijk al 

enkele jaren aan de slag via de Regionale 

Energiestrategie (RES Zuid-Limburg) met als 

hoofddoel het gebruik van fossiele brandstof-

fen te verminderen. Maar nu er schaarste 

dreigt aan aardgas en dat dit een enorm 

prijsopdrijvend effect heeft, geeft nog meer 

aan dat die energietransitie hartstikke nood-

zakelijk is. En dit is natuurlijk helemaal ver-

bonden met de klimaatdoelstellingen (doel 

13). 

 Doel 10, dring ongelijkheid in het land terug, 

heeft volgens mij op gemeentelijke niveau 

nog weinig navolging, maar ik erken ook 

maar beperkte mogelijkheden. Aan de onder-

kant is er natuurlijk het armoedebeleid, maar 

wellicht kan er ook via de OZB-belasting 

meer worden gedaan dan kwijtschelding? 

Het vervolg van dit artikel staat op onze website: 
www.heerlenmondiaal.nl 
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Stiltekring voor Vrede 
 

 
 
Op zaterdag 17 september jl. van 12.00 - 12.30 
vond er op de kruising Promenade – 
Honigmannstraat een Stiltekring voor Vrede 
plaats.  
 

 
 
Deze werd georganiseerd door het Vredes-
platform Heerlen in samenwerking met Heerlen-
Mondiaal en het Missionair Overleg Parkstad.  
 
Deze zaterdag was de eerste dag van de Vre-
desweek 2022 die eindigde op Vredeszondag 25 
september. De Stiltekring voor Vrede was be-
doeld om alle mensen die onder oorlog of gewa-
pend conflict lijden, een boodschap van hoop en 
kracht te sturen, in het bijzonder in Oekraïne, 
Syrië, Afghanistan, Jemen en de Hoorn van 
Afrika.  
 
Voor Heerlen is 17 september ook een bijzon-
dere dag om even stil te staan bij ‘vrede’. Op 17 
september 1944 werd Heerlen namelijk bevrijd. 
 
Vredesorganisatie PAX en de Ambassades van 
Vrede (dat het Vredesplatform ook is) organi-
seerden dit stil protest op veel plaatsen in heel 
Nederland, allemaal gelijktijdig op deze zaterdag 
om 12.00 uur.  
 
Daarmee is een Stiltekring een krachtig state-
ment tegen oorlog en een symbool van een ge-
zamenlijke wens of hoop om conflicten te stop-
pen. In stilte betuigt men solidariteit met miljoe-  

nen mensen en hun enorme leed in conflict-
gebieden.  
 
Dit gezamenlijke initiatief legt de nadruk op ge-
weldloos verzet, steun voor democratiserings-
bewegingen en leven in vrede en vrijheid. 
 
 
op Aan de Stiltekring voor Vrede in Heerlen 
namen 16 mensen deel die zo hun steun 
betuigden voor een wereld waarin vrede de 
boventoon voert.  
 
Enkele Vredesvlaggen en een vlag met de Duur-
zame Ontwikkelingsdoelen ‘sierden’ de Stilte-
kring.  
 
Natuurlijk werd de Stiltekring ook belangstellend 
gadegeslagen door het winkelende publiek. 
 

 
 

 
 
De foto’s werden gemaakt door: Estelle Seijben. 
 



De Inkijk                                              nummer 10          oktober 2022                                  pagina 15 

Film: ENTRE DEUX MONDES 
 

            
 
Op zaterdag 8 oktober 20.00 en zondag 16 
oktober om 19.00 vertoont Filmhuis De Spiegel 
de film:  ENTRE DEUX MONDES. 
 
Frankrijk, 2021   
Duur         : 106 minuten 
Regie        :  Emmanuel Carrère 
Met           : Juliette Binoche,  
                   Hélène Lambert en   
                   Léa Carne  
Kijkwijzer :  12 jaar 
                    Grof taalgebruik 
                    Alcohol en drugsgebruik 
 

              
 
De succesvolle schrijfster Marianne verlaat Parijs 
om aan de kust onderzoek te doen voor haar vol-
gende boek.  
 
Ze trekt naar Ouistreham en gaat aan de slag als 
schoonmaakster op de passagiersschepen in de 
haven.  

Marianne wordt geconfronteerd met de economi-
sche onzekerheid en sociale onzichtbaarheid van 
haar collega’s. Een leven waarin elke euro telt. Ze 
ontdekt de wederzijdse steun en solidariteit onder 
haar lotgenoten. 

Met Entre Deux Mondes schetst regisseur Emma-
nuel Carrère een liefdevol portret van arbeiders die 
onzichtbaar zijn voor de samenleving, maar solida-
riteit bij elkaar vinden. De film is gebaseerd op het 
boek en waargebeurde verhaal van journalist en 
schrijfster Florence Aubenas. 
 
De immer virtuoze Juliette Binoche wordt bijge-
staan door verschillende niet-professionele acteurs 
die de authenticiteit van de film alleen maar verho-
gen. Entre Deux Mondes won meer dan terecht de 
publieksprijs op het filmfestival van San Sebastián. 

 
 
Trailer: https://youtu.be/HS-Q-hdr0tc 
 
Voor meer informatie en het reserveren van 
kaarten: 
 
https://filmhuisdespiegel.nl/programma/1475/entr
e-deux-mondes/ 
 
FILMHUIS DE SPIEGEL 
Royal Theater 
Stationsplein 5 
6411 NE Heerlen 
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Agenda Oktober 2022 
 
 
Za    1  Herfstwandeling Humanistisch Verbond 

            Start: Café Teerling 
            Welterkerkstraat 7 
            Heerlen 
            Aanvang: 13.00 
 
Do   6  Café Mondiaal: Hoe verder met de duurzame   
                                       ontwikkelingsdoelen  

            Café Pelt 
            Pancratiusstraat 48 
            Heerlen 
            19.30 
 
Za    8   Film: Entre Deux Mondes 

             Filmhuis De Spiegel 
             Stationsplein 5 
             Heerlen 
             Aanvang: 20.00 
 
Vr   14  + 
Za   15  Benefietvoorstelling voor Oekranië 

             Cultuurhuis Heerlen 
             Sittarderweg  
             Heerlen 
 
Zo    16 Film: Entre Deux Mondes 

             Filmhuis De Spiegel 
             Stationsplein 5 
             Heerlen 
             Aanvang: 19.00 
 
Ma  17 Werelddag van verzet tegen extreme armoede 

            (Voor de activiteiten zie pagina 3 van deze Inkijk) 
 
Do  19  Humanistisch Café 

             Café Pelt 
             Pancratiusstraat 48 
             Heerlen 
             19.00 
 
Di   25  Vuur en Soep avond 

            Dobbeltuin 
            Dobbelsteijnstraat  
            Heerlen 
            Vanaf 18.00 
 
Za  29    Repair café 

              Sam-Sam 
              Mijnzetellaan 6 
              Heerlen 
             10.00 – 12.30 
 
 
 

 

 
 

 


