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Jaarverslag 2019 

 

Werkgroep Amnesty Noordoostpolder 

 

Het jaar 2019 is alweer voorbij. Wat was dat voor jaar gezien vanuit mensenrechtenperspectief? Met een 

positieve bril op zou je kunnen stellen dat het een jaar was waarbij de mensenrechtensituatie in de wereld niet 

noemenswaardig is verslechterd. Met een negatieve bril op zou je kunnen concluderen dat die situatie ook niet 

noemenswaardig is verbeterd. Probeer je een objectieve bril dan zie je dat er voor mensenrechtenorganisaties 

nog wel wat werk aan de winkel is. Hoe je er ook naar kijkt, een protestjaar was het zeker. 

 

Wat te denken van de protesten in Hong Kong tegen de toenemende invloed van China in de voormalige Britse 

kroonkolonie. Het lijkt onafwendbaar dat deze invloed alleen nog maar zal toenemen. Ook protesten in Chili, 

daar tegen de groeiende inkomensongelijkheid, in Venezuela, tegen het economisch en financieel wanbeleid 

en zo langzamerhand ook tegen de honger in dat land, in Irak, waar demonstranten zich heftig tegen corruptie 

en tegen maatschappelijk ongelijkheid uitspraken en in Libanon waar geprotesteerd werd tegen economische 

malaise en vriendjespolitiek van de regering. Dan zijn er nog de werldwijde protesten tegen 

klimaatverandering: in de ogen van de veelal jonge demonstranten worden passende maatregelen in veel te 

laag tempo getroffen.  

 

Wij in Noordoostpolder hebben op al deze protesten en ontwikkelingen heel weinig invloed. Wat hadden wij  

kunnen doen en wat hebben wij gedaan? Jaren geleden hebben we een bepaalde weg gekozen en die weg 

hebben we ook nu gevolgd. Die weg heet: ‘het is de druppel die de steen uitholt’. Wij hebben ons laten zien in 

het publieke domein met acties gericht op verbetering van de mensenrechtensituatie van individuele 

personen, we hebben ons laten zien op Internationale Vrouwendag en met de kranslegging op 

Dodenherdenking, we hebben mensenrechtenlessen op scholen gegeven en niet te vergeten: gezorgd dat 

tientallen mensenrechtenverdedigers de nodige steunbrieven kregen en autoriteiten over hun situatie ingelicht 

en aangeschreven. Op de bijlagen treft u onze “prestaties” van 2019 aan.  

 

Is het genoeg? Wij zeggen ja, want wat erin zat is eruit gekomen. 

 

Wat gaan we in 2020 doen?  

Ook in 2020 zullen er weer de vaste activiteiten zijn, zoals meedoen met een actie in het kader van 

Internationale Vrouwendag, de kranslegging op 4 mei, acties op festival Oord, het Pieperfestival en de 

kerstmarkt en de schrijfmarathon rond 10 december. Zoals het nu lijkt moeten we het scholenwerk laten 

rusten. Dat is jammer, maar het is niet anders. Onze ca. 60 schrijfabonnees zullen echter weer de nodige 

brieven schrijven en het dossierwerk gaat ook gewoon door. Uitnodigingen voor presentaties over ons werk 

zien we tegemoet en tekst en uitleg over wat we doen en waarom we het doen willen we altijd geven.   

 

We gaan 2020 met open vizier tegemoet, maar met de mensenrechtenbril op. 

 

Egbert de Vos, voorzitter                                                                                  Anne van Hulzen, secretaris 

 

http://www.noordoostpolder.amnesty.nl/
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De werkgroep in 2019 in een oogopslag 

 

Samenstelling werkgroep 

 

 

 

 

Vergaderingen 

Egbert de Vos (voorzitter), Anne van Hulzen (secretaris), afgetreden is Reggie 

Dinsbach, toegetreden is Paul Vermeulen (penningmeester), Gineke Oosterhuis, 

Grietha Blom, Hero Torenbeek, Janna Jellema, Nanny van der Vegt en Roelie 

Verhoeven  

 

Vijf keer 

Scholengroep  Marian Zijlema en Roelie Verhoeven  

 

Beide dames hebben zich in de tweede helft van het jaar als scholenwerkers 

teruggetrokken; dit onderwijs is wel erg belangrijk: het legt bij kinderen een basis 

van bewustzijn over het belang van het beschermen van de rechten van de mens 

en dat “alles niet is zoals in Nederland”  

Taakdossiers  Anne van Hulzen, Grietha Blom, Hero Torenbeek en Nardie van Ham 

 

Taakdossiers zijn: langlopende en veelal ingewikkelde zaken. Deze subwerkgroep 

heeft zich sterk gemaakt voor vier zaken in China. 

Abonnementen brieven  Gineke en Dirk Oosterhuis, Anne van Hulzen 

 

Met het schrijven van brieven aan autoriteiten en politieke- en 

gewetensgevangenen is Amnesty bekend en groot geworden. Doel van het 

schrijven is deze gevangenen te steunen en als het even kan, vrij te krijgen. Een 

abonnement op het schrijven van brieven kan elk moment van het jaar worden 

genomen. Per kalenderjaar ontvangt de abonnee 9 maal brieven die alleen maar 

hoeven te worden ondertekend 

Schrijfmarathon (Write for  

 Rights) 

Hele werkgroep  

 

Op 10 december 1948 is de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens 

door de Verenigde Naties afgekondigd. Op deze dag in 2019 kon iedereen die dat 

wilde in de bibliotheek in Emmeloord brieven schrijven voor en groetenkaarten 

tekenen aan mensenrechtenverdedigers.  Het ging dit jaar om 10 jongeren die 

hun nek durfden uit te steken om misstanden in hun land aan de orde te stellen.  

 

Ook leerlingen van het Emelwerda College, het Zuyderzee Lyceum en X-tuur 

schreven mee, maar dan op school.     

Website en sociale media Tycho Snelder, Grietha Blom en Janna Jellema 

 

Zij publiceerden op onze website en facebook relevante informatie en de 

aankondigingen en resultaten van onze acties  

Vaste acties Collecte – 8 maartactie (Internationale Vrouwendag) - 4 mei: kranslegging bij 

Dodenherdenking – Festival Oord – Pieperfestival en kerstmarkt  

Losse acties Aanwezig op bevrijdingsfestival in Luttelgeest en meegedaan aan MOK-talk in de 

Bantsiliek in Bant met als thema “Vrijheid, hoe beleef je het en grenzen aan de 

vrijheid” 
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Onze acties in 2019 

 

 

Datum Gelegenheid Actie  Resultaat Bijzonderheden 

8 maart Internationale 

Vrouwendag  

Ons werk gepresenteerd 

 

Petitie voor verbetering van 

situatie van Saoedi-Arabische 

vrouwen 

80 handtekeningen 

 

39 groetenkaarten 

Actie gehouden in  

 samenwerking met  

 Vrouwencentrum  

 Emmeloord  

11-16 maart Collecteweek Collecte € 3.900,98 53 collectanten 

4 mei  Dodenherdenking Kranslegging Krans gelegd door  

 twee leden  

 werkgroep 

Indrukwekkend  

5 mei Bevrijdingsfestival 

 in Luttelgeest 

Actie voor demonstratierecht 

Poolse vrouwen  

75 handtekeningen  

april/mei Abonnementen  Het op orde brengen van 

registratie en betalingen 

Gereed  

12 mei Bijeenkomst 

MOK-talk in 

Bantsiliek in Bant 

Het geven van een eigen visie 

op het thema “Vrijheid, hoe 

beleef je het en grenzen aan 

de vrijheid”  

Dialoog met publiek 

Ook vanuit de visie 

van een plaatselijke 

ondernemer en een 

filosoof 

We hebben een 

pitch met een 

algemene visie en 

een presentatie van 

scholenwerk 

gegeven 

6 juli Festival Oord Actie Zaterdagmoeders van 

Istanbul; zij vragen om 

informatie en onderzoek naar 

geliefden die in de jaren 80 en 

90 van de vorige eeuw zijn 

“verdwenen” 

134 mensen zetten 

 hun handtekening 

 

Voor € 31,20 aan 

kaarten verkocht 

Fijne sfeer op het 

festival 

14 september Pieperfestival Petitie voor bekendmaking 

van de verblijfplaats van  

Ciham Ali Ahmed in Eritrea 

143 handtekeningen 

 

Voor € 35,00 aan 

kaarten verkocht 

 

15 september MOK-dienst in 

Bant 

Thema “Een goed verhaal”; 

petitie aan Chinese president 

betreffende de familie van de 

Oeigoerse Rebiya Kadeer 

12 handtekeningen  

28 september  Regiodag in 

 Apeldoorn 

Er waren o.a. een lezing van 

de oud-directeur Amnesty 

Hongarije over de status van 

de mensenrechten daar en 

enkele workshops, 

bijvoorbeeld over ontdek je 

netwerk en over diversiteit 

 

Luisteren, 

 meedoen en   

 oordeelsvorming 

Twee leden onze  

 groep aanwezig.  

Zij werken nu met 

andere groepen 

samen voor het 

opzetten van  

onderlinge 

communicatie  



10 december Write for Rights in  

 bibliotheek,  

 Emelwerda  

 College en 

Zuyderzee 

Lyceum (in het 

bijzonder X-tuur) 

Schrijven voor 10 jongeren in 

10 verschillende landen die 

onder druk staan vanwege 

het (geweldloos) opkomen 

voor hun rechten  

164 brieven en 74    

 groetenkaarten 

 

Zeer geslaagde dag 

20 december Kerstmarkt in  

 Lange Nering 

Petitie voor Nasu Abdulaziz 

uit Lagos, Nigeria. Hij was zijn 

huis kwijtgeraakt na afbraak 

zonder enige vorm van 

compensatie (dat lot trof ook 

30.000 anderen) 

 203 mensen zetten    

 handtekening en 

voor € 70,= aan 

kaarten en kaarsen. 

verkocht 

 

De gehele wijk 

waar Nasu woonde 

werd zonder 

compensatie 

gesloopt voor 

nieuwbouw  

Door het jaar 

heen 

Lessen op 

basisscholen 

1 les op De Keerkring en  

2 lessen op De Optimist 

Inzicht geven in 

rechten van het kind 

en de beleving 

daarvan 

 

29 november Lessen voortgezet 

onderwijs 

2 lessen op X-tuur (onderdeel 

Zuyderzee Lyceum) 

Inzicht geven in 

rechten voor het kind 

en hoe het daarmee  

in sommige andere 

landen is gesteld    

Bewustwording van 

“dat niet alles 

vanzelfsprekend 

is”. Treffend was 

het verhaal van de  

Syrische klasgenoot  

-vluchteling   

 9 keer per 

jaar 

Abonnementen 

om brieven te 

schrijven 

 63 briefschrijvers stuurden in  

 totaal 785 brieven, waarvan 

11 abonnees 198 en  

7 abonnees 189 brieven  

Veelal onbekend. 

Doel: een hart onder 

de riem steken, 

verlichting regiems 

van detentie,  

strafvermindering en 

vrijlating   

Je kunt het hele 

jaar door een 

abonnement 

nemen 

    

Gehele jaar 

door 

 

Taakdossier 
(langlopende dossiers) 

Brieven schrijven aan  

autoriteiten om aandacht 

voor een aantal specifieke 

gevangenen  

  

 

 

Gao Zhisheng, China  

 

De tekst van een van de 

brieven aan de autoriteiten 

bevatte slechts de zin:  

“Waar is Gao Zhisheng?” 

Onbekend Gao Zhisheng  

Mensenrechten-

advocaat. 

Verblijfplaats 

onbekend  

 

 

Ilham Tothi, China 

In samenwerking met de 

Amnesty-groep Haarlem 

proberen verbetering in zijn 

omstandigheden in de 

gevangenis te verkrijgen 

Geen 

In okober 2019 is aan 

Tothi door het 

Europees Parlement 

de Sacharovprijs 

“Vrijheid van 

gedachte” toegekend   

Academicus en 

Oeigoer. Hij kwam 

geweldloos op voor 

zijn volk. In 2014 

tot levenslang 

veroordeeld 

 

https://www.google.nl/imgres?imgurl=https://uyghuramerican.org/sites/default/files/field/image/345931_Ilham-Tohti.jpg&imgrefurl=https://uyghuramerican.org/article/charges-against-uyghur-academic-ilham-tohti-show-no-one-china-safe-government.html&h=365&w=650&tbnid=6BRQP2jNO7DqVM:&docid=ahZGWGIbkSDedM&ei=pM-bVqGcEoX3Pti3n9AI&tbm=isch&ved=0ahUKEwih_vLor7HKAhWFuw8KHdjbB4oQMwghKAAwAA


 

 

Liu Ping 

Cinese activiste, stelde 

rijkdom van  

 autoriteiten aan de kaak; zit  

 gevangenisstraf van 6 ½ jaar  

 uit 

 

Elke 14 dagen wordt haar een 

kaart gestuurd 

 Op verzoek van 

familie niet meer 

aan autoriteiten   

schrijven: dat is 

voor de familie 

gevaarlijk 

 

 

 

Tashi Wangchuk 

 

Tibetaanse zakenman en 

pleitbezorger voor Tibetaanse 

cultuur en taal; hij zit sinds juli 

2016 gevangen op 

beschuldiging van het 

aanzetten tot separatisme 

Geen adres bekend. 

Zonder adres kunnen 

we niets beginnen 

In juli 2018 heeft 

Tashi zijn zaak 

bepleit voor een 

Chinese rechtbank  
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