Een uitgave van de mondiale groepen in Heerlen e.o.

De Inkijk

nummer 8

Café Mondiaal: ís er hoop en
perspectief op vrede in Syrië en
Irak ?
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Lijken de gewelddadigheden nu langzaam te
eindigen met Bashar al Assad als overwinnaar
en brute heerser over de puinhoop die je Syrië
nu wel mag noemen?
We zullen zorgen voor actuele informatie over de
situatie in Syrië, Irak en de landen eromheen
(waaronder ook Jemen).
De heer Assam Dandashly van de Universiteit in
Maastricht is uitgenodigd om een korte inleiding
houden en vervolgens aan het gesprek deel te
nemen. Met zijn kennis verwachten we hier
nieuwe inzichten te verkrijgen.
Cafe Mondiaal
Deze aflevering wordt georganiseerd door het
Vredesplatform Heerlen en Heerlen Mondiaal. •

Op donderdag 6 september 2018 organiseert
Heerlen Mondiaal de 51 ste editie van Café
Mondiaal met als thema: ís er hoop en perspectief vrede in Syrië en op Irak?
Deze editie begint om 19.30 en vindt ook deze
keer plaats in de Café Pelt, gelegen aan het
Pancratiusplein 48 te Heerlen.
Het lijkt wat stiller in Syrië en Irak de laatste tijd,
althans de conflicten komen de laatste tijd
minder in het nieuws. Wel vinden er nog te vaak
terroristische bomaanslagen plaats. Hoe is de
situatie er op dit moment?

Onze inleider, Assem Dandashly is sinds 2012
assistent-professor aan de faculteit Politieke
Wetenschappen van de Universiteit van
Maastricht.
Assem is van Libanese afkomst en zijn
onderzoek is vooral gericht op democratie en
autoritarisme in het Midden-Oosten,
democratiseringsprocessen in het MiddenOosten, Islam, veiligheid en democratie.
Hoewel Assem goed Nederlands verstaat,
spreekt hij liever Engels. Waar nodig wordt voor
vertaling gezorgd.
Harrie Winteraeken is zoals altijd de gespreksleider.

Deze Café Mondiaal is tevens een introductie op
de Vredesweek 2018 die wordt gehouden van 15
Bij deze eenenvijftigste editie van Café Mondiaal
t/m 23 september, met als thema ‘Generaties
kijken we terug en vooruit. Hoe is deze bundel
voor vrede’.
van conflicten nu eigenlijk ontstaan, wat zijn de
voornaamste strijdende partijen en welke rollen
Voor meer informatie over deze Café Mondiaal
spelen de grootmachten Verenigde Staten,
kunt u terecht bij:
Rusland, Iran en andere landen min of meer op
Harrie Winteraeken
de achtergrond?
06-52375611 hwinteraeken@hotmail.com
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VPRO Tegenlicht Meet Up
‘Verslaafd aan het algoritme’
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Science and Industry en een groot Nederlands
ICT consultancybureau gewerkt. Vervolgens is
Sjef overgestapt naar de Zuyd Hogeschool,
opleidingen Software Engineering Informatica en
Technische Informatica. Het beleid van de opleidingen was daarbij sterk gericht op innovatie
door samenwerking met het werkveld. Na zijn
pensionering startte Sjef met een zelfstudie ‘data
science’ en ‘machine learning’.
Sjef zal een beeld proberen te schetsen van de
ontwikkelingen en de impact van algoritmen in
Nederland.

Op dinsdag 4 september 2018 wordt al weer de
8ste Tegenlicht Meet Up georganiseerd in Café
Zoals gewoonlijk opent Erik Duijsings de bijeenPelt.
komst, is Harrie Winteraeken de gespreksleider
en Frits Pelt de gastheer.
De avond start om 19.30 rondom de aflevering:
‘Verslaafd aan het algoritme’
Rondom de documentaires van het VPRO-programma Tegenlicht worden her en der in den
We vinden het al zo gewoon. Zo maar even een lande Meet Ups georganiseerd.
berichtje van Facebook dat je erop opmerkzaam
maakt dat een van je contacten jarig is. Ergens
Aanvullende informatie over de VPRO Tegenlicht
onzichtbaar op de achtergrond werken compuaflevering ‘Verslaafd aan het algoritme’ van 22
ters, voor jou en voor iedereen en flitsen
april 2018:
onnoemlijk veel data door het netwerk van
Bedrijven, en in toenemende mate ook overglasvezel-kabels.
heden, zetten algoritmes in om bureaucratische
processen te automatiseren. Deze algoritmes,
Krijg je die baan of een hypotheek? Wie wordt er sets van instructies en regels die gevoed worden
vervroegd vrijgelaten uit de gevangenis?
door big data, bepalen ongemerkt meer en meer
Algoritmes bepalen steeds vaker de grote beslis- ons leven. Zo bepaalt het algoritme van Facesingen in ons leven. Want algoritmes zijn sneller book welke (politieke) advertenties we te zien
en efficiënter dan mensen. Maar nemen ze ook
krijgen en zien grote groepen werknemers in de
altijd betere beslissingen, of worden er op basis on-demand-economie zelfs nooit meer een baas.
van algoritmes betere beslissingen genomen?
Zij worden van sollicitatieprocedure tot ontslagEn dat in een tijd dat veel meningen worden be- aanvraag aangestuurd door een algoritme. Waar
paald op het gevoel en minder op basis van
moeten ze klagen als er iets niet loopt zoals het
gegevens en feiten. En hoe ziet een
hoort?
samenleving eruit waarin we gestuurd worden
door big data en computercodes?
Onder wiskundigen en programmeurs begint het
besef te ontstaan dat de algoritmes die onder al
Na de vertoning van deze aflevering zal Sjef
deze geautomatiseerde beslissingssystemen
Leunissen nog een korte inleiding houden over
liggen, niet neutraal zijn en mogelijk fouten behet gebruik van algoritmes en gaan we met Sjef vatten. Want de slimme code mag dan weliswaar
en belangstellenden in gesprek over deze
sneller kunnen beslissen dan mensen, de
Tegenlicht-aflevering, maar ook over hoe we in
uitkomsten zijn niet alleen soms gebrekkig, maar
onze eigen (dagelijkse) leefomgeving de werking soms ronduit gevaarlijk. Moeten we ons wel blind
van algoritmes ervaren.
laten leiden door de beslissingen van het
algoritme?
MEET UP
Sjef Leunissen (67) heeft theoretische natuur
kunde gestudeerd aan de TU Eindhoven. Hij
heeft onder andere een aantal jaren bij Philips

Voor meer informatie over deze Meet Up kunt u
terecht bij:
Harrie Winteraeken
06-52375611 hwinteraeken@hotmail.com
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Fairtrade markt in Heerlen

Heerlen Mondiaal organiseert op zaterdag 8
september van 11.00 – 16.30 op de Bongerd in
Heerlen een Fairtrade markt met kramen met
Fairtrade producten en informatie over Fairtrade.
Daarnaast zijn de PLUS-supermarkten prominent aanwezig.
Ook zal er aandacht zijn voor de door de VN
ingestelde Duurzame Ontwikkelings Doelen.
Onder het genot van een kopje koffie, thee of
frisdrank kunt u praten over het belang van
Fairtrade en wat u daarbij kunt betekenen als
consument, bedrijf of organisatie.
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Landelijke ontmoetingsdag

Op zaterdag 22 september van 11.00 tot
16.30 organiseert ATD Vierde Wereld haar
landelijke ontmoetingsdag in de Andreasparochie, Palestinastraat 326 te Heerlen.
Normaliter wordt deze dag georganiseerd op het
ontmoetingscentrum ´t Zwervel in Wijhe, maar
daar vinden op dat moment hoognodige renovaties plaats en om deze dag toch door te kunnen laten gaan zijn wij (de lokale groep alhier
van ATD en de Andreas) gevraagd deze dag te
organiseren.

Wij willen van deze dag een gezellige en ontspannen dag maken waar iedereen zich welkom
voelt en op haar/zijn manier iets van zichzelf kan
De markt wordt omlijst door muziek en zang. Om laten zien en delen.
11.00 opent de djembégroep Kumpo de markt.
Vanaf 13.00 geeft Robin Zalm een djembé work- Wij bieden u een gevarieerd programma aan:
shop en van 14.15 tot 15.15 is er een optreden
workshops, loterij, muziek…
van het Limburgs Afrikakoor Kwimba Zabula
o.l.v. Bobby Gouveia. De markt sluit om 16.30
Na een intensief bezinningsjaar willen wij van
uur.
deze dag ook onze startdag maken en het
jaarverslag 2017 presenteren.
Fairtrade helpt boeren en arbeiders in Afrika,
Azië en Latijns-Amerika een betere plek te
Voor iets lekkers bij de koffie en de lunch wordt
verwerven in de handelsketen, zodat ze kunnen gezorgd. Daarom graag even aanmelden:
leven van hun werk en kunnen investeren in een zuid-limburg@atd-vierdewereld.nl of Jozé
duurzame toekomst. Dat gebeurt onder meer
Kersten, 045-8886198 of 06-19417814.
door producenten een eerlijke prijs te betalen
voor hun producten. In Heerlen kunnen we
Uiteraard zijn de mensen van de
daarbij helpen door producten te kopen met het
Andreasparochie en mensen vanuit de wijk ook
Fairtrade of Max Havelaar keurmerk.
van harte uitgenodigd.
Momenteel streeft een werkgroep van diverse
organisaties ernaar dat Heerlen ‘Fairtrade
gemeente’ wordt. Daarvoor moeten meer winkels
Fairtrade producten gaan verkopen, meer cafés
Fairtrade koffie en thee schenken en meer
organisaties Fairtrade producten gebruiken. De
gemeenteraad van Heerlen heeft in een motie
aangegeven dat ook de gemeente hieraan wil
meewerken.

Wilt u een steentje bijdrage? Een handje hulp is
altijd welkom.
.
Voor meer info: zuid-limburg@atdvierdewereld.nl of Marion Braad 045-5325092
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Vredeswandeling Walk of Peace

Als we naar de wereld om ons heen kijken, dan
zien we dat vreedzaam samenleven te vaak niet
mogelijk is of op zijn minst erg moeizaam verloopt. Bijvoorbeeld dicht bij huis, als het gaat om
de discussies over vluchtelingen of over mensen
die een beetje anders zijn. En verder weg, als
het gaat om vaak meedogenloos geweld en
oorlogen. Daarentegen verlangen steeds meer
mensen naar meer verbinding in de samenleving.
In het kader van de Vredesweek 2018 willen het
Vredesplatform Heerlen en het Missionair
Overleg Parkstad aan deze verbinding een bijdrage leveren door het organiseren van een
Walk of Peace.
Onze Walk of Peace vindt plaats op Vredeszondag 16 september. Mensen vanuit verschillende achtergronden krijgen dan de
gelegenheid om elkaar ontmoeten. Hiermee
hopen wij verschillende generaties te kunnen
verbinden op de weg naar Vrede. Om van elkaar
te leren, elkaar te bemoedigen en samen op te
trekken op de weg naar vrede. En u zult het wel
met ons eens zijn dat onze samenleving wel een
oppepper en wat meer vriendelijkheid kan
gebruiken.
De Walk of Peace zal in en nabij het centrum
van Heerlen worden gelopen, begint om 14.00 bij
de Vredeskapel bij de begraafplaats, Akerstraat
35 te Heerlen en zal ± anderhalf uur duren
(waarvan ruim de helft van de tijd wandelen).
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Ans Houben van het Missionair Overleg Parkstad en Harrie Winteraeken van het Vredesplatform Heerlen verwoorden de uitnodiging tot
deelname aan de Walk of Peace als volgt: “Laten
we elkaar verhalen vertellen, jong en oud, over
vroeger en nu, over hoe je het volhoudt, over wat
je drijft, en wat je elkaar daarvan door wilt geven.
Verhalen over grenzen van leeftijd, cultuur en
geloof heen. Omdat we zo kunnen leren, wat
vrede is, om ook in onze eigen omgeving actief
bij te dragen aan een vreedzame samenleving.”
De Walk of Peace is een wandeling van en voor
vrede. Een wandeling om te ervaren én te laten
zien dat we, ondanks verschillen, toch met elkaar
op kunnen lopen. De Walk of Peace wordt dit
jaar voor de derde maal door de landelijke
Vredesorganisatie PAX georganiseerd. Zie ook
de website: https://vredesweek.nl/walk-of-peace
met het promotiefilmpje Walk of Peace.
Tijdens onze Walk of Peace / Vredeswandeling
zullen enkele mensen een korte bijdrage leveren,
waaronder Martin van der Weerden, docent
Geschiedenis Bernardinuscollege en
initiatiefnemer van de Stolpersteine in Heerlen.
Maar centraal zullen de gesprekken van de
deelnemers staan.
Organisaties kunnen zich ook verbinden aan
deze Walk of Peace. Als men dat wenst, dan
meld u zich gerust. Van harte welkom!
Voor meer informatie kunt u zich wenden tot Ans
Houben en/of Harrie Winteraeken.
Ans Houben
045 541 24 48
ajhouben@hetnet.nl
Harrie Winteraeken
tel.nr.: 06 523 756 11
hwinteraeken@hotmail.com
Zie ook de website van:
HeerlenMondiaal: www.heerlenmondiaal.nl

De wandeling eindigt in het centrum. Aansluitend
Missionair Overleg Parkstad:
zal in het zaaltje van café Pelt gelegenheid zijn
www.missionairoverlegparkstad.nl
om na te praten en indrukken en ervaringen te
delen. Er worden koffie en thee geserveerd. En
wellicht krijgt deze Walk of Peace zo nog wel
een vervolg?
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Jeugdnatuurclub in oprichting

Aan de Dobbelsteijnstraat, een zijstraat bij de
Meezenbroeker vijver, ligt een prachtige
natuurtuin, de “Dobbeltuin” genaamd. Hier mag
de natuur haar eigen gang gaan en wordt er op
geen enkele manier met gif gewerkt om planten
of dieren te weren met als resultaat dat er veel
bijzondere en interessante planten en beestjes
voor komen.
Daardoor vormt deze biologische tuin een
uitstekend werkterrein voor kinderen om zelfstandig natuuronderzoek te doen en zodoende
hun kennis over al wat leeft en groeit te vergroten. Dus niet vanuit de luie stoel op het internet
surfen en alleen maar plaatjes en filmpjes
bekijken, maar zelf met behulp van onderzoeksmaterialen zoals een microscoop ontdekken waar de naam van het brandnetelblad vandaan komt.
Ook zelf kleine beestjes op het land of in het
water vangen en nauwkeurig bekijken hoe ze
uitzien en voortbewegen, waarna ze vervolgens
weer netjes worden teruggezet waar ze werden
gevonden. Je zult versteld staan wat er allemaal
in de bodem en in het water leeft, maar wat met
het blote oog niet zichtbaar is.
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Voor kinderen tussen 8 en 12 jaar die dit echt
interessant vinden starten we binnenkort een
jeugdnatuurgroep die bij voldoende animo 1x per
maand op de woensdagmiddag in de Dobbeltuin
bijeen komt. Vanzelfsprekend ben je niet bang
voor vieze handen en mogen je (oude) kleren
gerust vuil worden, want dat hoort bij echt
natuuronderzoek. Er zal gebruik worden
gemaakt van onderzoeksmaterialen zoals
loeppotjes, vergrootglazen, vangnetjes, etcetera.
De vergoeding is € 5,– per maand.

De jeugdnatuurclub zal geleid worden door Ger
van Hees, oud medewerker van het Centrum
voor Natuur en Milieu Educatie in Kerkrade.
Interesse?????
Neem dan vóór 9 september via email
ljm.degroot(at)telfort.nl of gsm 06-47311049
contact op met Leo de Groot, de beheerder van
de tuin.
Als het tuinpoortje open staat is hij aanwezig in
de tuin en kun je ook persoonlijk informatie
krijgen. Zodra er genoeg aanmeldingen zijn zal
er een bijeenkomst worden gehouden en verdere
afspraken worden gemaakt.
De Dobbeltuin is een initiatief van de werkgroep
Permacultuur van Parksjtad in Transitie.
Voor meer informatie:
https://parksjtad-in-transitie.nl/
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Repaircafé in Parkstad
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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.

Het team van Repair café Parkstad Limburg is
weer present en wel:
Op zaterdag 29 september van 10.00 – 13.00
in:
Dienstencentrum Op de Boor
Wilhelminastraat 19
Bocholtz

Vrijwilligers !
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:

Wat is de bedoeling ?
Voor vragen over of het aanmelden van bijv. een
U neemt van thuis kapotte spullen mee die u nog reparatie kunt u contact opnemen.
dierbaar zijn en u gaat deze in het Repair Café
samen met de deskundigen proberen te
Telefonisch: 06-53562168 of via de mail:
repareren.
repaircafeparkstadlimburg@gmail.com
De reparateurs, zoals elektriciens, naaisters,
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.

Meer informatie over het Repaircafé kunt u
vinden op onze website:
www.repaircafeparkstad.nl en de
facebookpagina onder repaircafeparkstad.
Kijk ook eens op de landelijke website,
www.repaircafe.nl.
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Onderkomen op TV
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Samen rechtstreeks kopen
van de boer

Vind de Buurderij in jouw buurt op
boerenenburen.ni en koop er lokale en lekkere
producten rechtstreeks van de Boeren &
ambachtelijke producenten in jouw regio.

De documentaire Onderkomen van Jacqueline
van Vugt draaide op 14 mei o.a. in filmhuis De
Spiegel voor volle zalen.
De documentaire gaat over de opvang van drie
Afghaanse jongeren door leden van het
Heerlense VLotteam.

Online lekkere lokale produkten kopen
Op onze leuke website heb je toegang tot de
verschillende producten in jouw Buurderij en kan
je vrij kiezen wat en wanneer je bestelt:
groenten, fruit, zuivel, vlees, brood, sappen,
streekbier...

Rechtstreeks van de boer
Eén keer per week komt iedereen samen op de
De reacties na afloop waren lovend: pakkend, op Buurderij, waar je de bestelde producten
de huid gefilmd, nu blijkt pas hoe inhumaan onze persoonlijk ontvangt van de Boeren terwijl je
gezellig een praatje met ze maakt.
behandeling van vluchtelingen is. De film geeft
een goed beeld van de vasthoudendheid van
Ondersteun de lokale landbouw
medewerkers van VLotteam als het gaat om de
Je bouwt mee aan een duurzaam inkomen voor
behartiging van de belangen van hun klanten.
de lokale producenten. Zij bepalen zelf een
eerlijke prijs, en 8o % van de totale aankoopprijs
Het Vlotteam liet ons weten dat deze
gaat direct naar hen.
documentaire op Woensdag 26 september bij
2doc op de EO te zien zal zijn.
Een nieuwe manier van boodschappen doen
Leer de mensen achter ons voedsel kennen,
herontdek het platteland en de smaak van verse
producten. Bestel jouw producten vanuit je luie
stoel en haal ze af op de buurderij terwijl je de
Boeren en andere Buren ontmoet.
Buurderij Heerlen
Carbon6, Kloosterweg 1
6412 CN Heerlen
Vanaf september 2018, elke donderdagavond
open van 17.00 – 19.00
Meer informatie op: www.boerenenburen.nl
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Incidentele activiteiten van MC De
Heksenketel in september
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Wanneer : woensdag 19 september
Tijd
: verzamelen bij de Heksenketel,
vertrek : 13.00
Kosten : € 3,00 (inclusief koffie of thee)
Aanmelden via 045-5723372
Herfstbloemstukje

In september 2018 organiseert moedercentrum
De Heksenketel weer een aantal incidentele
activiteiten:
Sieradendoosje

Voor de herfst gaan we een leuk en fleurig stukje
maken. U kunt zelf wat extra decoratie
meenemen.

We gaan een schattig sieradendoosje maken.
Iedereen krijgt van ons een houten kistje en die
gaan we versieren met verf en kraaltjes.
Wanneer : donderdag 6 september
Tijd
: 13.00 tot 15.00
Kosten : € 9,00 (alles inbegrepen)

Wanneer : dinsdag 26 september
Tijd
: 13.00 tot 15.00 of
19.00 tot 21.00
Kosten : € 8,00
Aanmelden via tel: 045-5723372
Mozaiek op een spiegel of dienblad

Aanmelden via 045 – 5723372
Wandeling Imstenraderbos

Een leuke spiegel gaan we maken, met een zelf
gecreëerde mozaïekrand of een versierd
dienblad met vrolijke steentjes.
Het Imstenraderbos is een uniek stukje natuur,
gelegen aan de rand van Heerlen. Het ene
moment loop je in het mysterieuze oude
beukenbos, het andere moment over een
prachtig weiland vol met fruitbomen en mooie
vergezichten

Wanneer : donderdag 20 en 27 september
Tijd
: 13.00 tot 15.00
Kosten : € 5,00 (inclusief spiegel en
materiaal)
Aanmelden via tel: 045-5723372
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Wereldlunch Amerikaans

We gaan voor u een heerlijke Amerikaanse
culturele maaltijd bereiden.
(Gerecht onder voorbehoud)
Wanneer: woensdag 26 september
Tijd
: 12.00 tot 13.00 uur
Kosten : €6,00
Aanmelden via tel: 045-5723372
Voor meer informatie en aanmelden van deze
activiteiten kunt u terecht bij:
Cindy 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
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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
11.00 – 15.00
12.00 - 13.00
13.00 - 14.30
Dinsdag
10.00 – 12.00
12.00 - 13.00
13.00 – 14.30
13.00 – 14.00
15.00 – 16.00

2e Hands kledingwinkel open
Chinees dansen
Lunch
Hulp bij formulieren invullen

2e Hands kledingwinkel open
Lunch
Hulp bij formulieren invullen
Meditatie en energetische
reiniging
Buikdansen

Woensdag
10.00 - 12.00 2e Hands kledingwinkel open
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
14.00 – 16.00 Knoppenproject (alleen op
afspraak)
Donderdag
09.00 - 12.00
09.30 - 10.30
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
2e Hands kledingwinkel open
Zumba/Bodyfit
Lunch
Hulp bij formulieren invullen
Breien

Op vrijdag zijn er géén activiteiten
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Bloedvlees

In een glashelder verhaal over de onbeperkte
macht van de grootgrondbezitters in het Brazilië
van vandaag werpt Marjon van Royen in De
Groene een blik op het land, dat zich voorbereidt
op presidentsverkiezingen dit najaar.
En Nederland staat niet los van de desastreuze
ontwikkelingen die zij schetst: “ Nederlanders
eten volop biefstuk uit Brazilië. Maar de vleesproductie gaat gepaard met verwoesting van de
Amazone, grootschalige slavernij en brute
moordpartijen.”
Het verhaal – dat je niet vrolijk stemt – is het
eerste deel van een drieluik en verdient in zijn
geheel gelezen te worden. Hieronder enkele
grepen eruit.
Van Royen bezoekt na 15 jaar opnieuw São
Félix do Xingu, een stadje in de Amazone in een
gebied dat jaren eerder van de indianen
afgenomen is. Koeien moesten er komen;
bossen gekapt, het mahoniehout weggehaald
door tot slaaf gemaakte landarbeiders. Het
sloopproces:. ‘Eerst haal je het dure hout
ertussenuit. Dan steek je de rest van het bos in
brand. Vervolgens zaai je gras met een
vliegtuigje. Klaar is Kees. Je zet er slachtkoeien
op en hebt nergens meer omkijken naar.’
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gingen bakken overheidsgeld naar de broertjes.
Ook de linkse arbeiderspartij (PT) van Lula was
gegijzeld in het systeem. De broertjes kregen
goedkope leningen van staatsbanken,
belastingvrijstellingen en subsidies in de
stelselmatige ‘herverdeling van arm naar rijk’ …
Met als verdere vaste onderdelen: illegale
houtkap, omkoperij (van politici) en smeergelden,
dwangarbeid, hongerlonen, bedreigingen,
moord, straffeloosheid enz.
Invloed in de nationale politiek
Marjon van Royen legt uit hoe de agrarische
lobby een enorme macht in het land vormt.
‘Het Parlementair Agrarisch Front heten ze
officieel, of het ‘Verbond van de Koe’. Het is een
genootschap van tweehonderd parlementariërs
uit verschillende politieke partijen die slechts één
agenda hebben: de verdediging van het
grootgrondbezit. Ze zijn vooral tégen dingen.
Tegen arbeidsbescherming en landhervorming.
Tegen indianenrechten en milieuwetgeving.’
Een voorbeeld:
Blairo Maggi is een van de meest kleurrijke
vertegenwoordigers van de koeienlobby. Hij was
gouverneur van de deelstaat Mato Grosso,
letterlijk ‘dik bos’, maar daar staat haast geen
boom meer overeind. Als soja- en koeienbaron is
Maggi zelf de grootste ontbosser. Zijn familiebedrijf Amaggi, met ook een vestiging in
Rotterdam, is het grootste sojabedrijf ter wereld.
Het moest maar eens afgelopen zijn met dat
milieu- en indianengedoe van de linkse
presidenten Lula en Dilma, vond het Verbond
van de Koe. Ze staken de koppen bij elkaar en
onderhandelden met wat andere parlementaire
lobby’s. Zo haalde het verbond een jaar later de
Braziliaanse boswet onderuit. (…) Inmiddels is
Maggi minister van Landbouw in de regering
Temer en beijvert hij zich voor het opheffen van
alle natuurgebieden en indianenreservaten.’

‘In 2013 was JBS (EEN FAMILIEBEDRIJF VAN
LOKALE MACHTHEBBERS) plotseling het
grootste vleesverwerkingsbedrijf ter wereld. Hoe
was dit mogelijk? In tien jaar tijd van het sjouwen
met karkassen in een tropisch slachthuis naar de Lees de rest van dit artikel op:
www.indianeninbrasil.nl
absolute wereldtop met een vloot privéjets en
lofts op Fifth Avenue. ‘De rijkdom van JBS komt
niet door uitbreiding van de eigen markt’,
analyseerden economen. ‘Maar door het
systematisch opkopen van concurrenten.’ Niet
alleen in Brazilië, ook in Argentinië en de VS
namen de broertjes vleesbedrijven over. Het geld
voor de overnames kwam rechtstreeks uit de zak
van de Braziliaanse belastingbetaler. Vanaf 2003

Colofon

Agenda September 2018

De Inkijk September 2018 is een uitgave van
Heerlen Mondiaal.

Di

De Inkijk wordt gratis per email aan de
abonnee’s verstuurd.

6 Café Mondiaal: Is er hoop en perspectief op vrede in Syrië
En Irak ?
Café Pelt
Pancratiusstraat 48
Heerlen
Aanvang: 19.30

Do

6 Sieradendoosje maken
Moedercentrum De Heksenketel
Mijnzetellaan 6
Heerlen
13.00 – 15.00

Za

8 Fairtrade Markt in Heerlen
Bongerd
Heerlen
11.00 – 16.30

Het September nummer verschijnt omstreeks:
1 oktober
Sluiting kopij. 21 September

2018
2018

VPRO Tegenlicht Meet up: ‘Verslaafd aan het algoritme’
Café Pelt
Pancratiusstraat 48
Heerlen
Aanvang: 19.30

Do

redacteur: Frank Rochette
Email
: rochette.frank@gmail.com
Voor gratis email abonnement:
mail naar Frank Rochette.

4

Zo 16 Vredeswandeling Walk of peace
Start 14.00: Vredeskapel
Akerstraat 35
Heerlen
Wo 19 Wandeling Imstenraderbos
Moedercentrum De Heksenketel
Mijnzetellaan 6
Heerlen
13.00
Do 20 Mozaiek op spiegel of dienblad
Moedercentrum De Heksenketel
Mijnzetellaan 6
Heerlen
13.00 – 15.00
Za 22 ATD Landelijke ontmoetingsdag
Andreas Parochie
Palestinastraat 326
Heerlen
11.00 -16.30
Wo 26 Herfstbloemstukje
Moedercentrum De Heksenketel
Mijnzetellaan 6
Heerlen
19.00 – 21.00
Wo 26 Wereldlunch Amerikaans
Moedercentrum De Heksenketel
Mijnzetellaan 6
Heerlen
12.00 -13.00
Wo 26 Documantaire Onderkomen op TV bij EO 2doc
Do 27 Mozaiek op spiegel of dienblad
Moedercentrum De Heksenketel
Mijnzetellaan 6
Heerlen
13.00 – 15.00
Za 29 Repaircafé Parkstad
Dienstencentrum Op de Boor
Wilhelminastrata 19
Bocholtz
10.00 – 13.00

