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In zijn boek Factfulness bespreekt hij ook een
aantal oorzaken van dit gebrek aan kennis. Het
bestaan van fake nieuws is daarvan zeker niet
de belangrijkste.
Deze avond willen we nagaan hoe wij idealisme
kunnen combineren met kennis om onze
pogingen om de wereld een beetje te verbeteren
effectiever te maken en onze frustraties te
verminderen.
Café Mondiaal

Op donderdag 1 november 2018 organiseert
Heerlen Mondiaal de 53 ste editie van Café
Mondiaal met als thema: Kennen we de feiten?
Deze editie begint om 19.30 en vindt ook deze
keer plaats in de Café Pelt, gelegen aan het
Pancratiusplein 48 te Heerlen.

Deze aflevering van Café Mondiaal wordt
georganiseerd door Heerlen Mondiaal.
Zoals gewoonlijk zal Harrie Winteraeken de
discussie leiden.
Rens Trimp verzorgt de inleiding.
.
Voor meer informatie over deze Café Mondiaal
kunt u terecht bij:

De meeste bezoekers van Café Mondiaal kun je
wel een zeker idealisme toeschrijven. Ze zoeken
naar manieren om de wereld te verbeteren, maar Harrie Winteraeken
met alleen idealen kom je er niet.
06-52375611 hwinteraeken@hotmail.com
Om effectief te zijn, is ook kennis belangrijk.
Hans Rosling, een Zweedse arts en gezondheidswetenschapper, ontdekte dat ook betrokken
mensen vaak geen goed beeld hebben van de
toestand en de ontwikkelingen in de wereld.
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Mondiale fietstocht 2018

Bewoners uit de wijk krijgen nieuw perspectief op
werk. Er zijn vier winkels: Samen aan Tafel een
sociaal wijkrestaurant, Art-For-All een werkplaats
voor kleine snuisterijen, Boutje waar kleding gestreken wordt voor mensen in de wijk en ReCycle waar oude fietsen weer bruikbaar
Dit jaar besteden we veel aandacht aan reparatie gemaakt worden.
en hergebruik.
HeerlenMondiaal organiseert dit jaar voor de 5
de keer een mondiale fietstocht en wederom
bezoeken wij plaatsen waar aandacht is voor
een betere en duurzame wereld.

De fietstocht vindt plaats op zaterdag 27
oktober. Om 10.00 vertrekken wij vanaf het
Pancratiusplein in Heerlen en zijn om ongeveer
15.00 weer terug op het plein. De tocht is ongeveer 25 kilometer en gaat langs de volgende
plaatsen:

Superlocal Bleijerheide

Repair Café in Zeswegen

Wat doe je met een stoel waarvan een poot los
is, een broodrooster die het niet meer doet, een
kapotte ritssluiting in een broek, wat te doen als
je fiets rammelt of je computer ineens heel traag
werkt? Weggooien? Mooi niet! Je gaat ermee
naar het Repair Café.
Kansenwinkels Kerkrade-West
In Kerkrade West werden leegstaande winkelpanden ingevuld als Kansenwinkels. Deze bieden kansen aan mensen, die dat nodig hebben.

SUPERLOCAL is een innovatief vastgoedproject
in Kerkrade, waar drie hoogbouwflats op
duurzame wijze worden getransformeerd tot
circa 125 nieuwe huurwoningen die klaar zijn
voor de toekomst. Woningcorporatie
HEEMwonen, Gemeente Kerkrade en IBA
Parkstad werken samen aan een methode om
de hoogbouwflats te hergebruiken door circulair
bouwen en recycling.

Wil je mee fietsen, geef je dan op bij Frank
Rochette (rochette.frank@gmail.com).
Koffie en thee krijgen we onderweg, maar neem
eventueel wat te eten mee.
Voor meer informatie kunt u zich wenden tot
Rens Trimp (rens.trimp@xs4all.nl).
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VPRO Tegenlicht Meet Up:
‘Rendement van geluk’

Op dinsdag 30 oktober 2018 wordt al weer de
9de Tegenlicht Meet Up georganiseerd in Café
Pelt.
De avond start om 19.30 rondom de aflevering:
‘Rendement van geluk’’
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Nadere informatie over Geerd Simonis: als
ondernemer heeft hij zich de afgelopen jaren
‘doorontwikkeld’ van ‘tuinman’ via ‘community
bouwer’ naar ‘Happiness manager’. In zijn
projecten (o.a. ©-mill in Heerlen, maar ook
Cwartier in Weert, Roooms in Maastricht,
Eurotec-Looop in Moers (D), Bedrijventerrein
management BTM in Parkstad en C’park Bata in
Best) gaat het er vooral om dat mensen, en in
dit geval natuurlijk zeker ook ondernemers,
‘happy’ zijn. Het is zijn zorg (samen met zijn
team van C’magne) dat het ondernemers, hun
medewerkers en ook zelfs hun klanten op onze
locaties aan niets ontbreekt. Daarnaast zorgt
C’magne ervoor dat ondernemers andere ondernemers kunnen ontmoeten en daaruit nieuwe
business halen.
Uiteindelijk willen Simonis c.s. ervoor zorgen dat
de mensen ‘happy’ zijn en daardoor beter
presteren en een meerwaarde leveren voor het
bedrijf, de regio en uiteindelijk natuurlijk ook hun
projecten.
Het credo van C’magne is dan ook: Happiness
creates value, C’magne creates happiness !

Er is een revolutie gaande in het bedrijfsleven,
waarbij niet de winst maar de maatschappelijke
betekenis van de onderneming vooropstaat. De
nieuwe betekenis-economie draait sinds de crisis Deze aflevering is gekozen op verzoek van een
in 2008 op ‘happy start-ups’ en het zaaien van
bezoekster van de Tegenlicht Meet Up van 4
geluk. Hoe kan een bedrijf dat veroorzaken en
september.
wat is daarvan weer het rendement?
Na de vertoning van de VPRO Tegenlicht
uitzending ‘Rendement van geluk’, zal Geerd
Simonis een korte toelichting geven op zijn
activiteiten in dit verband en zijn mening geven
over de documentaire. Vervolgens zullen de
aanwezigen hierover in gesprek gaan.
De tiende VPRO Tegenlicht Meet Up zal
overigens plaatsvinden op 20 november. Het is
nog niet bekend welke uitzending van Tegenlicht
dan centraal zal staan.
MEET UP
Zoals gewoonlijk opent Erik Duijsings de bijeenkomst, is Harrie Winteraeken de gespreksleider
en Frits Pelt de gastheer.
Rondom de documentaires van het VPRO-programma Tegenlicht worden her en der in den
lande Meet Ups georganiseerd.

Aanvullende informatie over de VPRO Tegenlicht
aflevering ‘Rendement van geluk’ van 3 april
2016: uit onderzoek van de Britse econoom
Richard Layard blijkt dat sinds de Tweede
Wereldoorlog mensen twaalf keer zo rijk zijn
maar niet gelukkiger, misschien zelfs ongelukkiger. Onze samenleving is doordrenkt van
rendementsdenken.
De vraag is wat er gebeurt als werken en
samenleven op andere waarden worden
gebaseerd dan op cijfermatig rendement en
persoonlijk voordeel; als verbondenheid en
gelijkheid worden versterkt en hebzucht,
individualisme en respectloosheid de kop kunnen
worden in gedrukt. Hoe kun je welzijn en geluk
veroorzaken, en wat is daar dan weer het
rendement van? Dat is precies wat ‘happiness
economics’ wil aantonen.
Voor meer informatie over deze Meet Up kunt u
terecht bij:
Harrie Winteraeken
06-52375611 hwinteraeken@hotmail.com
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Heerlijk Afghaans eten !!

10 december:
Dag van de Mensenrechten

De Universele Verklaring van de Rechten van de
Mens werd op 10 december 1948 aangenomen
door de algemene vergadering van de Verenigde
Stichting Vrouwengroep Vlinder organiseert op
Naties.
dinsdag 6 november 2018 een Afghaanse
solidariteitsmaaltijd.
De universele verklaring is niet juridisch
bindend, maar heeft in de loop der jaren grote
U kunt op deze avond genieten van heerlijke
morele betekenis gekregen als belangrijkste
Afghaanse gerechten.
internationale standaard op het gebied van de
mensenrechten.
De opbrengst van deze avond komt ten goede
aan het project Naaiatelier voor kansarme
Amnesty International werd opgericht in 1961 en
vrouwen en kinderen in Afghanistan.
streeft naar een wereld, waarin iedereen alle
rechten geniet die zijn vastgelegd in de
De kosten van deze maaltijd bedragen: € 12,50
Universele Verklaring van de Rechten van de
Mens. Amnesty doet onderzoek en voert actie
U bent om 18:00 uur van harte welkom in de
gericht op het tegengaan en stoppen van
woonkamer van de Corisberg, Corisbergweg
ernstige schendingen van al deze rechten.
189b in Heerlen .
Heerlen Mondiaal in samenwerking met de
Als u belangstelling heeft kunt u zich tenminste
Amnesty International in Parkstad organiseert op
één dag van te voren aanmelden !
Zaterdag 10 december een fakkeloptocht door
Heerlen om aandacht te vragen voor specifieke
Dit kan bij de voorzitster Basira Sediqi:
schendingen.
Ook dit jaar sluiten we ons aan bij de landelijke
schrijfmarathon van Amnesty International.
Voor meer informatie:
Kees van Veen
06-42311835
c.van.veen@home.nl
Meer details komen in de volgende Inkijk.

op: b.sediqi@hotmail.com
op 045-5422356 en op 06-53353803

De Inkijk

nummer 10

Repaircafé in Parkstad

november 2018

pagina 5

Zo valt er ook altijd iets te leren. Wie niets heeft
om te repareren kan gewoon een kijkje komen
nemen, de koffie en de thee staan klaar.
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 !

Het team van Repair café Parkstad Limburg is
weer present en wel:
Op zaterdag 24 november van 10.00 – 13.00 in:
Sam-Sam
Mijnzetellaan 6,
Heerlen
Wat is de bedoeling ?

Wij zijn nog steeds op zoek naar handige
mensen op het gebied van het repareren van
elektrische apparaten, fietsen, klokken ed. die
een keer in de maand ons team willen versterken.
Wij hebben totaal 9 bijeenkomsten per jaar.
Meer informatie:
Voor vragen over of het aanmelden van bijv. een
reparatie kunt u contact opnemen.

U neemt van thuis kapotte spullen mee die u nog Telefonisch: 06-53562168 of via de mail:
repaircafeparkstadlimburg@gmail.com
dierbaar zijn en u gaat deze in het Repair Café
samen met de deskundigen proberen te
Meer informatie over het Repaircafé kunt u
repareren.
vinden op onze website:
www.repaircafeparkstad.nl en de
De reparateurs, zoals elektriciens, naaisters,
facebookpagina onder repaircafeparkstad.
timmerlieden en fietsenmakers, die aanwezig
zijn, zijn zeer ervaren vrijwilligers.
Het Repair Café probeert zo bij te dragen aan
een mentaliteitsverandering die noodzakelijk is
om mensen enthousiast te maken voor een
duurzame samenleving maar bovenal willen de
vrijwilligers van het Repair Café laten zien dat
samen repareren leuk, en vaak heel gemakkelijk
is.

Kijk ook eens op de landelijke website,
www.repaircafe.nl.
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Incidentele activiteiten van MC De
Heksenketel in november

In november 2018 organiseert moedercentrum
De Heksenketel weer een aantal incidentele
activiteiten:
Kabouter boetseren

Je kunt de adventskrans aan de deur hangen
om bezoekers te verwelkomen of op een schaal
in huis ten toon stellen op tafel of op een kast,
want een krans kan ook de basis zijn voor een
adventsstuk.
Je mag je eigen schaal of krans meebrengen.
Wanneer: donderdag 29 november
Tijd
: 13.00 – 15.00 en 19.00 – 21.00
Kosten : € 8,- alle materialen inclusief
Aanmelden via 045 – 5723372
Heksenbergroute

Geloof je ook in kabouters? Als kind zei mijn
vader onder het wandelen: “Kijk daar nou, zie je
dat kaboutertje daar bij die boomwortel? Och
nou loopt hij vlug in de opening van de boom”
…….. en je zag die kabouter gewoon echt
rennen !
En ze zijn zo leuk om te maken! Je kunt er zelfs
twee of drie maken. Wij gaan ze maken van klei.
Daar heb je geen kennis voor nodig. Je handen
doen vanzelf wat je gedachten je ingeven. Laat
je maar eens helemaal gaan.
Wanneer: donderdag 8 november
Tijd
: 13.00 – 15.00
Kosten : € 6,Aanmelden via 045-5723372

De Heksenberg is het spannende gebied op de
Brunssummerheide waar vroeger het Germaanse volk de Hessen streed tegen de Romeinen.
Volgens het volksverhaal is deze heuvel de
grafheuvel die is opgericht na afloop van die
veldslag.

Hessen of Heksen zal je op deze wandelroute
niet tegenkomen; wel dicht struikgewas, hoge
Ja die mag in deze donkere dagen voor kerstmis naaldbomen en uitzichten over de weidse
niet ontbreken. Met zijn warme, zacht glanzende heidevelden en de schitterende Vennen van de
Brunssummerheide.
lichtjes kondigt het de gezelligste kerstdagen
aan.
Adventskrans of adventsstuk maken
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Deze makkelijke route van 5 km is te volgen via
de paaltjes met de licht groene band. Hier start
ook onze wandeling
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Vaste activiteiten van MC De
Heksenketel

Wanneer : woensdag 21 november
Tijd
: 13.00
Kosten
: € 3,- incl. koffie/thee
Wereldlunch High-Tea

Naast de incidentele activiteiten heeft
moedercentrum De Heksenketel ook vaste
activiteiten:
Maandag
10.00 - 12.00
10.00 - 12.00
11.00 – 15.00
12.00 - 13.00
13.00 - 14.30
13.00 - 14.30
Dinsdag
10.00 – 12.00
10.00 - 12.00

Uit Engeland brengen we u de High-tea.
Allerlei soorten Engelse thee met lekkere
versnaperingen waaronder sandwiches, muffins
etc.
Genieten !!!!!!!!!!
Wanneer: woensdag 28 november
Tijd
: 12.00 – 13.00
Kosten : € 6,Aanmelden via 045-5723372
Voor meer informatie en aanmelden van deze
activiteiten kunt u terecht bij:
045-5723372 of
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-deHeksenketel/247119558817026

12.00 - 13.00
13.00 – 14.30
13.00 – 14.00
15.00 – 16.00

2e Hands kledingwinkel open
Knoppenproject (alleen op
afspraak)
Chinees dansen
Lunch
Hulp bij formulieren invullen
Verwenzorg (alleen op
afspraak)
2e Hands kledingwinkel open
Knoppenproject (alleen op
afspraak)
Lunch
Hulp bij formulieren invullen
Meditatie en energetische
reiniging
Buikdansen

Woensdag
10.00 - 12.00
10.00 - 12.00

2e Hands kledingwinkel open
Knoppenproject (alleen op
afspraak)
10.30 - 11.30 Callanetics
12.00 - 13.00 Lunch en ( laatste woensdag
v/d maand wereldlunch)
13.00 – 14.30 Hulp bij formulieren invullen
13.00 - 14.30 Verwenzorg (alleen op
afspraak)
Donderdag
09.00 - 12.00
09.30 - 10.30
10.00 - 12.00
10.00 - 12.00
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
13.00 – 14.30
13.00 – 15.00
Vrijdag

Nederlandse Conversatie Les
Yoga
Knoppenproject (alleen op
afspraak)
2e Hands kledingwinkel open
Zumba/Bodyfit
Lunch
Hulp bij formulieren invullen
Breien

Op vrijdag zijn er géén activiteiten
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stellen op de plank die de rechten van de
Inheemse Volken rechtstreeks schade toe zullen
brengen.
Tussen 2015 en 2017 zette men in Congres en
Senaat, volgens een onderzoek van CIMI, 1930
handelingen gericht tegen de Inheemse Volken,
ongeveer even veel als tussen 1995 en 2014 in
totaal !

Deze colum werd geschreven door: Wim van Kempen

Wat mochten de Inheemse Volken van Brazilië in
de maand oktober verwachten van een nieuwe
president en nieuwe regeringen landelijk en in de
deelstaten?

Sinds Temer slaat de landbouwlobby wild in het
rond. En of verkiezingen hierin verandering gaan
brengen?
Deze belangengroep staat immers zo sterk in het
land. Daarbij gesteund door grote internationale
bedrijven die ook in Nederland aktief zijn. Deze
moeten weten dat agrobusiness in Brazilië
gepaard gaat met uitbuiting, geweld, aantasting
van mensenrechten, radicale ontbossing.

Je zou bij voorbeeld kunnen denken: dat die
minimaal de Grondwet volgen en daarom nu snel
land toewijzen aan de gemeenschappen of de
De kansen voor de Inheemse Volken zouden
gezondheidszorg voor hen op peil brengen.
verbeteren als naast de strijdbaarheid van deze
volken ook de verantwoordelijkheidszin van het
De voortekenen zijn echter ook dit keer niet geinternationale bedrijfsleven zou toenemen.
weldig. Maar laten we eerst naar een positieve
ontwikkeling kijken: nog nooit hebben zich zoveel Albert Heijn deed al een poging met haar app
kandidaten van Inheemse afkomst gemeld voor
over de herkomst van producten. Bij onderzoek
een zetel in de deelstaats- of federale regering.
door SOMO bleek dan wel dat de sinaasappelDit jaar zijn het er 129 (waarvan 45 vrouwen),
tegen 85 de vorige keer. Een serieuze kans
zullen ze niet maken. Alleen van 1983-86 zat er
eenmaal een afgevaardigde van inheemse
komaf in de deelstaatregering van Rio de
Janeiro.

sap uit Brazilië naar slavernij smaakt. De
consument hier is mede aan zet.

Het politieke bewustzijn en de strijdbaarheid van
de Indianen nemen toe, zou je zeggen. Ondanks
het stelen van de presidentszetel door Temer en
zijn vrienden, ondanks alle onvervulde eisen van
de Inheemse Volken in de afgelopen periode.
Ondanks - of moeten we zeggen: juist vanwege
– het opnieuw toegenomen geweld jegens hen
(CIMI Jaarboek Geweld jegens Inheemse Volken
2017). Of zou het misschien zo zijn dat Indianenleiders ook de aantrekkingskracht voelen van de
rijke versnaperingen en schandalige privileges
die geachte senatoren zich permitteren…?
Naast die privileges staan meerderen ook nog op
de ‘loonlijst’ bij de agrobusiness in het land.
Op dit moment liggen er 33 nieuwe wetsvoor-

Voor meer informatie : www.indianeninbrasil.nl

Colofon
De Inkijk November 2018 is een uitgave van
Heerlen Mondiaal.
De Inkijk wordt gratis per email aan de
abonnee’s verstuurd.

Agenda november 2018
Do 1 Café Mondiaal: Kennen wij de feiten ?
Café Pelt
Pancratiusplein 48
Heerlen
19.30
Di

6 Solidariteitsmaaltijd
Heerlijk Afghaans eten
Corisbergweg 189b
Heerlen
Aanvang: 18.00

redacteur: Frank Rochette
Email
: rochette.frank@gmail.com

.

Voor gratis email abonnement:
mail naar Frank Rochette.

Do

8 Kabouter Boetseren
Moedercentrum De Heksenketel
Mijnzetellaan 6
Heerlen
13.00 – 15.00

Di

9 Schelpenkrans maken
Moedercentrum De Heksenketel
Mijnzetellaan 6
Heerlen
13.00 – 15.00
19.00 – 21.00

Het December nummer verschijnt omstreeks:
1 december 2018
Sluiting kopij. 21 November 2018

Di 20 VPRO Tegenlicht Meet up: ??
Café Pelt
Pancratiusstraat 48
Heerlen
Aanvang: 19.30
Wo 21 Heksenbergroute
Moedercentrum De Heksenketel
Mijnzetellaan 6
Heerlen
13.00
Za 24 Repaircafé Parkstad
Sam Sam
Mijnzetellaan 6
Heerlen
10.00 -13.00
Wo 28 Wereldlunch High-Tee
Moedercentrum De Heksenketel
Mijnzetellaan 6
Heerlen
12.00 – 13.00

Agenda oktober 2018
Za 27 Repaircafé Parkstad
Sam Sam
Mijnzetellaan 6
Heerlen
10.00 -13.00
Za 27 Mondiale Fietstocht 2018
Start: Pancratiusplein
Heerlen
10.00 -15.00
Di 30 VPRO Tegenlicht Meet up:”Rendement van het geluk”
Café Pelt
Pancratiusstraat 48
Heerlen
Aanvang: 19.30

Do 29 Adventskrans /stuk maken
Moedercentrum De Heksenketel
Mijnzetellaan 6
Heerlen
13.00 – 15.00 en 19.00 -21.00

