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Café Mondiaal: Zijn vrouwelijke 
mensenrechtenactivisten meer 
kwetsbaar ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Op donderdag 6 december 2018 organiseert 
Heerlen Mondiaal de 54 ste editie van Café 
Mondiaal met als thema: Zijn vrouwelijke 
mensenrechtenactivisten meer kwetsbaar? 
 
Deze editie begint om 19.30 en vindt ook deze 
keer plaats in de Café Pelt, gelegen aan het 
Pancratiusplein 48 te Heerlen. 
 
Elk jaar rond 10 december klimmen velen met 
Amnesty International in de pen. Verspreid over 
de hele wereld schrijven mensen die dag in bib-
liotheken, buurthuizen, scholen, supermarkten 
en cafés miljoenen brieven en kaarten. Ze 
schrijven voor mensen, die zijn gemarteld om 
wat ze geloven, die gediscrimineerd worden om 
wie ze zijn, die gedwongen werden te trouwen of 
vastgezet werden, omdat ze voor hun mening 
uitkwamen.  
 
Dit jaar krijgen vrouwelijke mensenrechten-
activisten specifiek aandacht. Wereldwijd staan 
mensenrechtenverdedigers onder druk. Vrouwe-
lijke activisten hebben het vaak extra zwaar. 
Vrouwen krijgen nog vaker dan mannen te 
maken met (seksuele) intimidatie, lastercampag-
nes en verkrachting.  
 
Tijdens ons gesprek zullen we hier nader op 
ingaan, waarbij we ons ook de vraag stellen wat 
er moet gebeuren om vrouwelijke activisten beter  

te beschermen. Tevens wordt aandacht besteed 
aan 70 jaar Universele Verklaring van de 
Rechten van de Mens. 
 
Café Mondiaal 
 
Deze aflevering van Café Mondiaal wordt 
georganiseerd door Amnesty International Park-
stad in samenwerking met Heerlen Mondiaal.  
 
Kees van Veen zal een korte inleiding verzorgen 
en Harrie Winteraeken is zoals gewoonlijk de 
gespreksleider.  
 
De Universele Verklaring van de Rechten van de 
Mens bestaat dit jaar 70 jaar. De verklaring werd 
op 10 december 1948 aangenomen door de 
algemene vergadering van de Verenigde Naties. 
De universele verklaring is niet juridisch bindend, 
maar heeft in de loop der jaren grote morele 
betekenis gekregen als belangrijkste 
internationale standaard op het gebied van de 
mensenrechten.  
 
Amnesty International werd opgericht in 1961 en 
streeft naar een wereld, waarin iedereen alle 
rechten geniet, die zijn vastgelegd in de 
Universele Verklaring van de Rechten van de 
Mens. Amnesty doet onderzoek en voert actie 
gericht op het tegengaan en stoppen van erns-
tige schendingen van al deze rechten. 
 
Voor meer informatie over deze Café Mondiaal 
kunt u terecht bij:  
 
Kees van Veen   06-42311835 
c.van.veen@home.nl 
 
of 
 
Harrie Winteraeken  06-52375611    
hwinteraeken@hotmail.com 

http://www.heerlenmondiaal.nl/
mailto:c.van.veen@home.nl
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Maandag 10 december:   
Dag van de Mensenrechten  
Write for Rights  Schrijfmarathon 

 
Amnesty International afdeling Parkstad-Limburg 
organiseert op maandag 10 december 2018 in 
samenwerking met Heerlen Mondiaal de Dag 
van de Mensenrechten.  
 
Activiteiten in Heerlen:  
12:00  –  17:30: Write for rights in SCHUNCK*   
                          Glaspaleis;  
17:30  –  18:00: fakkeloptocht door het Winkel-  
                          centrum van Heerlen;  
18:00 - ± 21:00: koffie en broodjes in De Twee  
                          Gezusters en vervolg van de  
                          Schrijfmarathon.   
 
Elk jaar op en rond 10 december klimmen veel 
mensen samen met Amnesty International in de 
pen. Verspreid over de hele wereld schrijven 
mensen die dag in bibliotheken, buurthuizen, 
scholen, supermarkten en cafés miljoenen 
brieven en kaarten.  
 

 
 
Ze schrijven naar mensen die zijn gemarteld om 
wat ze geloven, die gediscrimineerd worden om 
wie ze zijn, die gedwongen werden te trouwen of 
vastgezet werden, omdat ze voor hun mening 
uitkwamen. Ook schrijven ze naar de onderdruk-
kers om hun te laten weten dat wat ze doen 
bekend is, dat deze vaak bewonderingswaardige 
mensen met een voorbeeldrol niet vergeten zijn  

en om voor hun goede zaak te pleiten. En dat 
schrijven is best succesvol! 
 
Zo schreef de Ethiopische journalist Eskinder 
Nega, voor wie we eerder schreven: ‘In 2018 
werd ik vrijgelaten. Niet omdat de regering van 
gedachten veranderde, maar omdat mensen de 
vrijlating eisten van gevangen activisten, 
journalisten en bloggers.’ 
 
Dit jaar schrijven we voor 10 vrouwelijke 
activisten. Want wereldwijd staan mensen-
rechtenverdedigers onder druk en vrouwelijke 
activisten hebben het vaak extra zwaar. Vrouwen 
krijgen nog vaker dan mannen te maken met 
(seksuele) intimidatie, lastercampagnes en 
verkrachting.  
 
Wij schrijven onder anderen voor de Iraanse 
mensenrechtenverdediger Atena Daemi, die een 
gevangenisstraf van 7 jaar uitzit omdat ze actie-
voerde tegen de doodstraf. Voor de Oekraïense 
LHBTI-activist Vitalina Koval, die te maken krijgt 
met geweld en bedreigingen. En voor de nabe-
staanden van de Braziliaanse politica Mariëlle 
Franco, die op 14 maart 2018 werd vermoord. 
Ook Me Nam uit Vietnam stond op de lijst: 10 
jaar cel voor haar blogs. Zij is onverwacht al 
vrijgekomen.  
 
In Heerlen vindt de Schrijfmarathon (Write for 
Rights)  plaats op 10 december in het 
SCHUNCK  Glaspaleis van 12:00 tot (bijna) 
17:30 en in De Twee Gezusters van ± 18:00 tot ± 
21:00.  
 
Er zal voor ongeveer 9 personen in gevangen-
schap worden geschreven. Voorbeeldbrieven zijn 
hiervoor beschikbaar. 
 
Om ± 17:30 uur start de traditionele fakkel-
optocht vanaf De Bongerd nabij de ingang van 
SCHUNCK* – Glaspaleis en voert, in stilte en 
slechts begeleid door het geluid van een trom, 
door het winkelcentrum van Heerlen. De tocht 
eindigt om ± 18:00 uur bij "De Twee Gezusters" 
(Luciushof) aan de Putgraaf.  
 
Aansluitend aan de fakkeloptocht kan worden 
nagepraat, worden koffie, thee en broodjes 
geserveerd en wordt de Schrijfmarathon 
voortgezet. 
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Schrijvers gezocht voor de schijfmarathon! 
Doe dit jaar ook mee. Schrijf tegen onrecht !  
 
Voor meer informatie: 
 
https://www.amnesty.nl/write-for-rights-2018    
 
Kees van Veen 
 
06-42311835 
 
c.van.veen@home.nl 
 
In 2018 schrijven wij voor: 
 
 

 

 

Wenskaarten van  
ATD Vierde Wereld 
 
 
 
 
 
“De mensen die we ontmoeten zijn als kleurrijke 
lichtstralen in een winternacht.” Gemaakt door 
Virginie Forney-Conus uit Zwitserland  
 

         

              
Iedere kaart die u koopt voor uzelf, familie, 
vrienden of anderszins geeft een sprankje hoop, 
kennis, liefde, idealisme, cultuur op plaatsen in 
de wereld waar armoede heerst. 
 
De opbrengst is voor straatbibliotheken, 
werkplaatsen waar mensen hun beroep kunnen 
leren, plekken waar de jongste kinderen les 
krijgen terwijl hun ouders begeleid worden en 
andere culturele acties in landen in de hele 
wereld. 
 
Deze kaarten en nog vele andere zijn te koop 
tijdens de activiteiten rondom Mensenrechtendag  
(info hierover elders in de Inkijk) 
 
of anders bij:  
 
Marion Braad,  
Baanstraat 4,  
6372 AG Landgraaf,  
zuid-limburg@atd-vierdewereld.nl   
Ook kunt u ze bestellen via de website: 
www.atd-vierdewereld.nl  

mailto:c.van.veen@home.nl
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Opening pop-up  
Migratiemuseum Heerlen 
 

        
 
Het pop-up Migratiemuseum Heerlen opent op 
29 november 2018 op het Maanplein 52, tot en 
met 28 februari 2019: een presentatie- en ont-
moetingsplek om het verleden en de actualiteit 
van (mijn)migratie te tonen, te delen en te be-
spreken. 
 
Het museum is onderdeel van het project ‘Niet 
Bang Zijn’ en start met een tentoonstelling die 
gedurende drie maanden verder zal groeien door 
de inbreng van nieuwe verhalen, herinneringen 
en objecten.  
 
Iedereen die zich betrokken voelt bij het thema 
‘migratie toen en nu’ kan een bijdrage 
leveren. 
 
In de context van het museum worden debatten, 
filmvertoningen en workshops georganiseerd. Zo 
zal migratie-historicus Leo Lucassen (hoogleraar 
Sociale geschiedenis, auteur van boek ‘Vijf 
eeuwen migratie’) in debat gaan met door hem 
uitgekozen (lokale) uitdagers. Ook wordt er een 
reünie georganiseerd voor en met nakomelingen 
van Duitse, Sloveense, Poolse, Italiaanse en 
Marokkaanse mijnwerkers. 
 
Koempelmentaliteit 
Gedurende de looptijd van de tentoonstelling zal 
sociologe Eva Mos (verbonden aan de afdeling 
sociologie aan de UvA) onderzoek doen naar de 
herkomst en betekenis van de term ‘koempel- 
mentaliteit’ als strategie van onderlinge saam-
horigheid, ook wel bonding en bridging 
genoemd, en wat deze term betekent in het nu.  
 
Bonding verwijst naar verbindingen binnen een 
groep tussen mensen die elkaar herkennen; 
bridging verwijst naar het slaan van bruggen met 
anderen tussen mensen die van elkaar  

verschillen. De resultaten van het onderzoek 
worden besproken in het Migratiemuseum. 
 
Voor de programmering zoekt het museum actief 
de samenwerking met bewoners en ondernem-
ers in de buurt. Het tijdelijke museum maakt deel 
uit van het erfgoedfestival Bovengronds. 
 
‘Niet Bang Zijn’ is een initiatief van Milena 
Mulders (zelf een nakomeling van een Sloveen-
se mijnwerker en auteur van het boek ‘Met de 
buik het brood achterna; Mijn Sloveense 
geschiedenis’) in samenwerking met Continium 
Discovery center en het Nederlands Mijn-
museum. De titel van het 
project is ontleend aan een lichtkunstwerk van 
Thierry van Raaij. 
 

                       
 
Opening 
Het pop-up Migratiemuseum Heerlen zal op 
donderdag 29 november feestelijk worden 
geopend door wethouder van cultuur, Jordy 
Clemens. Aanvang: 16.00.  
 
Voor  meer informatie en updates: 
 
https://www.facebook.com/Migratiemuseum-
Heerlen-2190852711171195/ 
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Bijeenkomst van 
vrouwencommissie 

 
 
Het solidariteitscomité Afghanistan-Nederland 
(SCAN)  organiseert op woensdag 21 novem-
ber van 18.30 tot 21.30  in  
 
Office of Roodenburg Leiden, 
Pieter Bothstraat 27,  
2315 AP Leiden 
 
een bijeenkomst van de vrouwencommissie. 
 
Farida Ahmadi is de voorzitter van de vrouwen-
commissie van FAROE en een sociaal antro-
poloog. 
 
Zij is de auteur van het boek ‘Silent Screams’, 
een boek over de pijn en het lijden van minder-
heidsvrouwen in het bijzonder.  
 
In haar onderzoek probeert ze de vraag te be-
antwoorden hoe multiculturalisme als politieke 
strategie leidt tot slechtere omstandigheden voor 
mensen met een etnische, culturele of religieuze 
minderheidsachtergrond. Zij is hierbij tot de con-
clusie gekomen dat de gevolgen van dit beleid 
ziekte bij vluchtelingenvrouwen veroorzaken. 
Globalisering verandert de maatschappij razend-
snel en we moeten innovatief denken over sam-
enwerking voor het streven naar vrede en geluk.  
 
Een deel van haar taak is om nauw contact te 
houden met vrouwen-, immigranten- en 
vredesorganisaties in verschillende landen. 
 
Stichting SCAN is hierbij actief bij de vrouwen-
commissie van FAROE en wil graag alle actieve 
vrouwen en organisaties bijeen brengen. 
 
U kunt u aanmelden door een e-mail sturen naar 
info@StichtingSCAN.com. 
 
Meer informatie: www.StichtingSCAN.com 

Conferentie: Globalization, 
Security & Migration, Afghanistan 

 
 
Het solidariteitscomité Afghanistan-Nederland 
(SCAN)  organiseert samen met FAROE op 
zaterdag 24  november van 13.30 tot 20.00 op 
 
Buurtcentrum Op eigen wieken 
Valkenpas 5 
2317 AN  Leiden  
 
de conferentie: “Globalization, Security & 
Migration, Afghanistan” 
 
Naast bijdragen van experts, zal er een vrije 
discussie over het onderwerp plaatsvinden. 
 
Er zijn bekende mensen uit heel Europa en uit 
Afghanistan aanwezig met verschillende 
presentaties en toespraken. 
 
Er is ruimte om eventueel uw vragen te 
beantwoorden. 
 
U kunt u aanmelden door een e-mail sturen naar 
info@StichtingSCAN.com 
 
Meer informatie: www.StichtingSCAN.com 
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L1 Samen voor de Voedselbank, 
ook in 2018 !! 
 

 
 
Net als de afgelopen 4 jaar slaat L1, samen met 
andere regionale omroepen, ook dit jaar weer de 
handen ineen om de Voedselbanken  te helpen 
met het inzamelen van lang houdbare 
levensmiddelen. 
 
In Limburg zijn er zes voedselbanken: 
Landgraaf, Roermond, Venray, Peel & Maas, 
Venlo en Weert. 
 
De betrokkenheid van de Limburgers, de 
hartverwarmende reacties vanuit de Voedsel-
banken, maar vooral het feit dat het nog steeds 
hard nodig is, zijn voor L1 reden om er alles aan 
te doen om deze actie ook in 2018 weer te gaan 
organiseren. 
 
De actie vindt plaats in de weken voor Kerst, van 
woensdag  5 december tot en met donderdag 
13 december.  
 
Bijna 1.500 gezinnen in Limburg kunnen zichzelf 
niet volledig in hun eerste levensbehoeften 
voorzien. Dit zijn ruim 6.000 Limburgers die 
afhankelijk zijn van de Voedselbank, volwas-
senen én kinderen. 
 
In deze gezinnen is niet genoeg geld om 
dagelijks een warme maaltijd op tafel te zetten of 
kinderen altijd met een ontbijt naar school te 
laten gaan. Laat staan dat kinderen nieuwe 
kleren krijgen of kunnen trakteren als ze jarig 
zijn.  
 
De schaamte hierover is vaak groot. Het is 
verborgen armoede. En het kan iedereen 
overkomen. Het zijn gewoon mensen zoals jij en 
ik.  
 
Boodschappenlijstje  
Voor de actie L1 Samen voor de Voedselbank 
gaan we zo veel mogelijk pakketten inzamelen. 

 
 
Welke boodschappen je moet doen om een 
pakket vol te krijgen is te zien op het 
onderstaande boodschappenlijstje, een lijstje dat 
in overleg met de zes voedselbanken in Limburg 
tot stand is gekomen en bestaat uit de producten 
waaraan het grootste tekort is.  
 

            
    
Voedselpakket online doneren ? 
 
Ook in 2018 is de mogelijk om online een 
voedselpakket te doneren, je doneert direct aan 
de actie en met het geld van de donaties worden 
producten ingekocht en vervolgens verdeeld 
over de zes Voedselbanken in Limburg . 
 
Online doneren kan via: http://l1shop.nl/index/11 
 
Inzamelpunten in 2018 
 
L1 is er trots op te kunnen melden dat  
Albert Heijn en Jan Linders en de SNS bank 
wederom partner zijn van deze actie en als 
inzamelpunt fungeren.  
 
Zo kun je makkelijk jouw pakketten inleveren ! 
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Organiseer een ludieke inzamelactie ! 
 
Wil jij samen met je collega’s, vrienden, 
vereniging of school de actie ‘L1 Samen voor de 
Voedselbank steunen ? En heb je leuke, 
originele of sprankelende ideeën waardoor je 
zoveel mogelijk pakketten met lang houdbare 
producten kunt inzamelen ? Meld je actie aan op: 
https://l1.nl/meld-je-actie-aan-124983/ 
 

 
 
 
Voor meer informatie: 
 
https://l1.nl/voedselbank/ 
 
 
 

Heerlijk Afghaans eten !! 
   

    
 
Stichting Vrouwengroep Vlinder organiseert op 
dinsdag 4 december 2018 een Afghaanse 
solidariteitsmaaltijd.  
 
U kunt op deze avond genieten van heerlijke  
Afghaanse gerechten.  
 
De opbrengst van deze avond komt ten goede 
aan het project Naaiatelier voor kansarme 
vrouwen en kinderen in Afghanistan. 
 
De kosten van deze maaltijd bedragen: € 12,50 
 
U bent om 18:00 uur van harte welkom in de 
woonkamer van de Corisberg, Corisbergweg 
189b in Heerlen . 
 
Als u belangstelling heeft kunt u zich tenminste 
één dag van te voren aanmelden ! 
 
Dit kan bij de voorzitster Basira Sediqi: 
 
op: b.sediqi@hotmail.com  
 
op 045-5422356 en op 06-53353803 
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FAIRTRADE GEMEENTE 
 
                  

 
 
Werkgroepen in meerdere gemeentes van 
Parkstad zetten zich op dit moment in om hun 
gemeente ‘Fairtrade gemeente’ te maken.  
 
Daarvoor moeten meer winkels Fairtrade 
producten gaan verkopen, meer cafés Fairtrade 
koffie en thee schenken en meer organisaties 
Fairtrade producten gebruiken.   
 

 
 
In Heerlen heeft de gemeenteraad in een motie 
aangegeven mee te willen werken. 
 
Ook Heerlen Mondiaal steunt dit initiatief en 
heeft zitting in de werkgroep. 
 
Wat is Fairtrade ? 
Fairtrade helpt boeren en arbeiders in Afrika, 
Azië en Latijns-Amerika een betere plek te 
verwerven in de handelsketen, zodat ze kunnen 
leven van hun werk en kunnen investeren in een 
duurzame toekomst en dit gebeurt onder meer 
door een eerlijke prijs te betalen voor hun 
producten.  
 
Hoe kan je als organisatie enz. meedoen ? 
door Fairtrade producten te gebruiken en 
- dit bekend te maken in je kring, onder je  
           leden, leerlingen, personeel enz. 

Wat nog meer ? 
Als je als organisatie enz. bijdraagt aan het 
behalen van de titel Fairtrade Gemeente, word 
je in het zonnetje gezet op de Facebook-pagina 
van Fairtrade Regio Parkstad: 
https://www.facebook.com/fairtraderegioparksta
d/.  
 
Je wordt vermeld op de goed bezochte website 
http://fairtradegemeenten.nl/.  
 
En je wordt uitgenodigd voor leuke Fairtrade 
activiteiten, waarbij je de kans krijgt jezelf te 
presenteren.  
 
Wil je meedoen ? 
 
Vraag het formulier aan via 
rochette.frank@gmail.com. Vult het in  en stuur 
het vervolgens naar projectleider Lieke Rijkx via 
l.rijkx@coslimburg.nl .  
 
Doe mee aan Fairtrade in je gemeente – een 
stapje naar meer rechtvaardigheid! 

mailto:rochette.frank@gmail.com
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Mondiale fietstocht door Parkstad 
 
 
 
 
 
Het is zaterdag 27 oktober, 10 uur. Achttien 
mensen hebben zich op het Pancratiusplein 
verzameld voor een fietstocht door Heerlen en 
Kerkrade.  
 

                
 
Het is al de vijfde keer dat Heerlen Mondiaal zo'n 
fietstocht organiseert. Jenny van Houdt heeft de 
route uitgezet en zal ons leiden langs drie 
projecten die allemaal wel iets met hergebruik te 
maken hebben.  
 
Na een korte rit komen we bij de eerste stop: het 
Repair Café in Zeswegen.  
 

             
 
Zo'n zes deskundigen helpen bezoekers met het 
repareren van defecte artikelen: elektronische 
apparaten, computers, kleding en meubilair. Ook 
voor problemen met software kun je hier terecht. 
 
Leo de Groot legt uit dat het niet goed is om 
kapotte spullen zomaar weg te gooien. Slecht 
voor je portemonnee en slecht voor het milieu. 
Het Repair Café is iedere maand open, meestal 
in Sam Sam in Zeswegen, maar vier keer per 
jaar in Bocholtz.  
 
Na een kopje koffie of thee leidt een flinke klim 
ons naar Kerkrade-West voor een bezoek aan 
de Kansenwinkels. Na de bouw van een nieuw 
winkelcentrum in Kerkrade-West kwamen veel 

winkelpanden in de Akerstraat leeg te staan. 
Een aantal hiervan werden ingericht als kansen-
winkel. Onder begeleiding van de werkcorpora-
tie d'r Sjalter krijgen bewoners van de wijk hier 
nieuw perspectief op werk, betaald of als vrij-
williger.  
 
Monique ontvangt ons in het Boutje waar tegen 
kleine prijsjes tweedehandskleding verkocht 
wordt en hier kun je ook je kleding laten strijken. 
We steken de straat over naar het pand waar 
Samen aan Tafel en Art-For-All zijn gevestigd. In 
het sociaal wijkrestaurant kunnen bewoners 
elkaar twee maal per week ontmoeten bij een 
goede maaltijd. In de werkplaats Art-for-All 
worden snuisterijen gemaakt, maar ook 
prachtige leren tassen. Ook kun je je maat-
kleding laten aanmeten door een professionele 
Syrische kleermaker. De fietsenwerkplaats 
verderop in de straat is helaas gesloten, maar 
door de ramen krijgen toch een indruk hoe oude 
fietsen weer bruikbaar worden gemaakt en voor 
een zacht prijsje verkocht.  
 

             
 
We drinken een kop koffie of verorberen een 
heerlijke kop soep bij Umberto. Doordat de soep 
langer op zich liet wachten, komen we iets te laat 
aan bij het volgende project: Superlocal in 
Bleijerheide. Maar Geordy van Bussel heeft 
geduldig op ons gewacht met een buitengewoon 
leerzame presentatie over de transformatie van 
een wijk met vier grote flatgebouwen naar een 
wijk met hoofdzakelijk eengezinswoningen. 
 
rie van de flatgebouwen worden afgebroken, één 
volledig gemoderniseerd. Het materiaal van de 
flats wordt in de nieuwe woningen hergebruikt. 
Een voorbeeld is het expogebouw waarin we 
werden ontvangen. Dit is gebouwd uit delen van 
een appartement uit één van de afgebroken flats. 
 
Via Horbach en de Heerlerbaan rijden we terug 
naar het Pancratiusplein. Het was een mooie 
tocht langs inspirerende projecten. We danken 
alle mensen die ons ontvangen hebben voor hun 
mooie verhalen. 
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Incidentele activiteiten van MC De 
Heksenketel in december 
 

    
 
In december 2018 organiseert moedercentrum  
De Heksenketel weer een aantal incidentele 
activiteiten: 
 
Kerststuk maken 
 

              
 
Ooo, de gezelligste dagen van het jaar!! 
Daar moet toch een prachtig bloemstuk voor in 
huis komen. Als de adventskrans er al niet meer 
zo fraai uit ziet, gaan we toch een nieuw, fris en 
sjiek kerststuk in huis plaatsen. En als 
tafeldecoratie zet het de kroon op het kerstdiner 
en nog een tijd lang er na kun je nog nagenieten. 
Fijne kerstdagen !! 
 
Wanneer: 18 december  
Tijd         : 13.00 – 15.00 en 19.00 - 21.00 
Kosten   : € 6,00 
 
Vooraf aanmelden uiterlijk t/m 13 december via 
045 – 5723372 
 
Voor meer informatie en aanmelden van deze 
activiteiten kunt u terecht bij:   
 
mcdeheksenketel@gmail.com 
 
Mc de Heksenketel,  
Mijnzetellaan 6   
Heerlen 
 
http://www.mc-deheksenketel.nl/ 
 
Wij zijn ook te vinden op Facebook: 
https://www.facebook.com/pages/Mc-de-
Heksenketel/247119558817026 

Vaste activiteiten van MC De 
Heksenketel 

 
 
Naast de incidentele activiteiten heeft 
moedercentrum De Heksenketel ook vaste 
activiteiten: 
 
Maandag 
10.00 - 12.00     2e Hands kledingwinkel open 
11.00 – 15.00     Chinees dansen 
12.00 - 13.00     Lunch 
09.30 - 14.30     Hulp bij formulieren invullen 
13.00 - 14.30     Verwenzorg (alleen op  
                           afspraak) 
Dinsdag 
10.00 – 12.00    2e Hands kledingwinkel open 
10.00 - 12.00     Knoppenproject (alleen op  
                           afspraak)        
12.00 - 13.00     Lunch 
09.30 - 12.00     Hulp bij formulieren invullen (of   
                           op afspraak) 
13.00 – 14.00    Meditatie en energetische  
                          reiniging 
15.00 – 16.00    Buikdansen 
Woensdag 
10.00 - 12.00     2e Hands kledingwinkel open 
10.00 - 12.00     Knoppenproject (alleen op  
                           afspraak)        
10.30 - 11.30     Callanetics 
12.00 - 13.00     Lunch en ( laatste woensdag 
v/d maand wereldlunch)  
09.30 - 12.00     Hulp bij formulieren invullen (of   
                           op afspraak) 
13.00 - 14.30     Verwenzorg (alleen op  
                           afspraak) 
 
Donderdag 
09.00 - 12.00    Nederlandse Conversatie Les 
09.30 - 10.30    Yoga 
09.30 – 12.00   Knoppenproject (alleen op  
                         afspraak)        
10.00 - 12.00   2e Hands kledingwinkel open 
11.00 - 12.00    Zumba/Bodyfit 
12.00 - 13.00    Lunch 
09.30 - 12.00    Hulp bij formulieren invullen (of   
                          op afspraak) 
13.00 – 15.00    Breien 
 
Vrijdag        Op vrijdag zijn er géén activiteiten 
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VERDER MET EEN NIEUWE 
REGERING 

 
Debat vertegenwoordigers Inheemse Volken 
/nieuwe regering. 
 
Op 20-21 november gaan Inheemse leiders in 
gesprek met vertegenwoordigers van de nieuwe 
regering.  
                      

  
 
Onder de noemer “Nieuwe Regering en 
Collectieve Rechten”  komt de huidige situatie in 
relatie tot de rechten van de Inheemse Volken op 
de agenda. 
 
Ook de speciale regeringsinsanties mbt 
Indianenzaken als Funai en Incra en enkele 
maatschappelijke organisaties zijn uitgenodigd. 
Na afloop zullen de Inheemse leiders voorstellen 
en hun plannen voor 2019 bekendmaken. 
 
Overleg met Mensenrechtencommissie van 
Latijns Amerika 
 
Het APIB, het Overleg van Inheemse Volken, 
had op 10 november een ontmoeting met de 
Mensenrechtencommissie van Latijns Amerika 
(CIDH) die Brazilië bezocht.  

 
 
De APIB overlegde een overzicht van 
mensenrechtenschendingen jegens de Volken. 
Leden van de Commissie bezochten diverse 
gemeenschappen. Binnenkort zullen ze e.e.a 
rapporteren. 
 
In een document legde het APIB via een reeks 
punten haar eisen aan de Braziliaanse regering 
op tafel, waarvan de belangrijkste: 
 
- Veiligheidsgaranties voor de Inheemse leiders, 
onderzoek en vervolging bij aanvallen en moord 
op inheemse gemeenschappen, einde aan de 
straffeloosheid; 
 
- Speciale aandacht voor kinderen, jongeren en 
vrouwen, in het bijzonder in relatie tot de 
alarmerende toename van zelfmoord in de in-
heemse gemeenschappen, het geweld jegens 
inheemse vrouwen en de illegale adoptie van 
inheemse kinderen; 
 
- Eindelijk uitvoering geven aan de demarcatie 
van land voor de Inheemse gemeenschappen; 
 
- Optreden tegen de illegale uitbreiding van 
mijnbouw, de agrobusiness en andere grote 
projecten van invloed op leven, de sociale 
infrastructuur en de cultuur van de Volken; 
 
- Middelen voor onderwijs, alfabetisering en 
gezondheidszorg 
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Dag van de Duurzaamheid 2018 
een groot succes !! 
 

 
 
Landelijk was het de tiende editie van de Dag 
van de Duurzaamheid en daarom een jubileum-
editie. 
 
Op de locatie Hoeve Corisberg werd zondag 14 
oktober voor de vierde keer deze dag van de 
Duurzaamheid georganiseerd met als thema 
AFVAl. 
 

 
 
Het was een, mede door het mooie weer, zeer 
geslaagde dag. In 2017 waren over de gehele 
dag ± 500 bezoekers, dit jaar waren het er zeker 
750 bezoekers waaronder veel kinderen 
 
Wethouder Claessens opende deze dag en 
greep de gelegenheid aan om het belang van 
burgers bij het uitdragen van duurzaamheid voor 
de gemeente uit te spreken. 
 
Na de opening werd het project afvalcoaches, 
dat een half jaar in de wijk Douve Weien-
Caumerveld werd uitgevoerd, door de wethouder 
afgesloten. De projectleider gaf aan dat het 
project is geslaagd. Als bedank voor de 
medewerking van de bewoners van de wijk 
zullen er Bomen geplant worden bij basisschool 
Windekind. 

           
 
Op allerlei stands was informatie te krijgen op 
verschillende onderwerpen met betrekking tot 
Duurzaamheid. Zo waren er: kunst met afval van 
Kazaa, workshop composteren (wat doe je met 
je keuken en tuinafval?), Aandacht voor “afval 
voorkomen” (Zero Waste), vegetarische hapjes, 
Parksjtad in Transitie, Groene Wijk Duurzaam / 
Buurkracht. enz. 
 
Verder was er een elektrische vuilniswagen van 
de RD4, uitleg van het Repair Café over het zelf 
maken van een windmolen en rondleidingen 
Boerderij. 
 

                
 
Ook waren er workshops: 
workshop robot en afvalscheiding door lego 
leage door leerlingen van het Sophianum 
college en een workshop warmtepompen. 
 
Voor de kinderen was van alles te doen: een 
puzzelronde met prijzen, een RD4 afvalspel, een 
computer spel E-waste, kratklimmen met de 
scouting, en boogschieten en blikgooien door de 
Wombats scouting. 
 
Alles kon begeleid worden met een hapje en een 
drankje. 
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Tot slot nog enkele foto’s: 
 

         
 

         
 

         
 

         

Kerst en Nieuwjaarswens  

 

Het bestuur en de deelnemende organisaties 
van Heerlen Mondiaal wil iedereen: 
 

 
 
Prettige Kerstdagen en een gelukkig en 
vreedzaam 2019 !!  
 
wensen.  
 
Traditie getrouw verschijnt De Inkijk nooit in 
januari.  
 
Het eerste volgende nummer verschijnt daarom 
omstreeks 1 februari 2018. 
 
Kopij kan tot uiterlijk: 21 januari 2018 gemaild 
worden naar: rochette.frank@gmail.com  
 
Berichten voor onze website kunt u ook mailen 
aan het bovenstaande emailadres. 
 

 
 
 



 

Colofon  
 

De Inkijk December 2018 is een uitgave van  
Heerlen Mondiaal.  
 
De Inkijk wordt gratis per email aan de 
abonnee’s verstuurd. 
 
redacteur: Frank Rochette 
Email      : rochette.frank@gmail.com 
 
Voor gratis email abonnement:  
mail naar Frank Rochette. 
 
Het februari nummer verschijnt omstreeks: 
 
                         1 februari   2019 
Sluiting kopij.  21 januari  2019 
 
 
 

       
 
 

Agenda november 2018 
 
Di   20  VPRO Tegenlicht Meet up: ?? 
            Café Pelt 
            Pancratiusstraat  48 
            Heerlen  
            Aanvang: 19.30 
 
Wo  21 SCAN - Bijeenkomst vrouwencommissie              
             Office of Roodenburg Leiden, 
             Pieter Bothstraat 27,  
             2315 AP Leiden 
 
Za  24 SCAN - Conferentie: Globalization, Security & Migration,  
                        Afghanistan 
             Buurtcentrum Op E igen Wieken 
             Valkenpas 5 
             2317 AN  Leiden 
 
Za  24   Repaircafé Parkstad 
             Sam Sam 
             Mijnzetellaan 6 
             Heerlen 
             10.00 -13.00 
 
Do  29  Opening Migratie Museum 
             Maanplein 52 
             Heerlen 
            16.00 

Agenda december 2018 
 
Di    4  Solidariteitsmaaltijd  
            Heerlijk Afghaans eten 
.           Corisbergweg 189b  
            Heerlen  
            Aanvang: 18.00  
 
Do   6  Café Mondiaal: Zijn vrouwelijke mensenrechtenactivisten  
            meer kwetsbaar ? 
            Café Pelt 
            Pancratiusplein 48 
            Heerlen 
            19.30 
Ma  10 Dag van de mensenrechten – write for rights 
            Schunck Glaspaleis 
            Bongerd 18 
            Heerlen 
           12.00 – 17.30 
 
Ma  10 Dag van de mensenrechten – fakkeloptocht 
            Schunck Glaspaleis 
            Bongerd 18 
            Heerlen 
           17.30 – 18.00 
 
Ma  10 Dag van de mensenrechten – write for rights 
            De 2 gezusters 
            Putgraaf 3 
            Heerlen 
            18.00 – 21.00  
 
Di   18  Kerststuk Maken 
             Mc de Heksenketel 
             Mijnzetellaan 6 
             Heerlen 
            13.00 – 15.00 en 19.00 - 21.00 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 


