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Amnesty Bunnik Odijk Werkhoven, heeft ook in 2013 met activiteiten de (schending van) 
mensenrechten onder de aandacht gebracht. Dank aan alle flexwerkers die hebben meegewerkt!   

 
Schrijfacties: Uit reacties van betrokkenen blijkt dat schrijfacties zinvol zijn en helpen (zie 
“Goed Nieuws” op www.amnesty.nl). Op 7 januari zijn voorafgaand aan de gemeenteraads-
vergadering veel brieven geschreven. Aan de maandelijkse schrijfactie wordt door 22 mensen uit 
onze gemeente deelgenomen en ook in de kerken zijn elke maand brieven ondertekend. 
Daarnaast zijn brieven geschreven in het kader van Urgent Actions, Vrouwennetwerk en vanuit 
de DAF-groep. Ook is opnieuw deelgenomen aan de landelijke “groetenactie” (bemoediging van 
individuele gevangenen en groepen die voor een eerlijke procesgang ijveren).  

 
Collecte: in de week van 10 t/m 16 februari hebben 81 
collectanten en 20 helpers samen bijna 6000 euro opgehaald 
om het werk van Amnesty mogelijk te maken. Een fantas-
tisch bedrag in deze “crisistijd”!   
 
Internationale Vrouwendag: op 9 maart is - in de 
stromende regen - actie gevoerd. President Morsi van Egypte 
is opgeroepen om wetgeving m.b.t. discriminatie en seksueel 
geweld aan te passen. Vanuit de kerken zijn kaarten ver-
stuurd in het kader van Wereldgebedsdag. 
 
Dodenherdenking: op 4 mei zijn bloemen gelegd bij het 
Fort Rhijnauwen. 
 
Film: in samenwerking met het Filmhuis Odijk is op 24 mei 
een Amnesty-film vertoond uit de serie “Movies that matter”. 

Na een korte inleiding van Wilma Rozinga (ICCO / kerken in actie) werd de film “Surprising 
Europe” vertoond. 

  
Bunnik Fair (1 juni): in onze stand werd aandacht 
gevraagd voor het Nederlandse detentiebeleid voor 
vreemdelingen / asielzoekers. Over dit onderwerp was een 
quiz gemaakt, die interessant en leuk was, maar ook tot 
nadenken stemde.  

 
 
 



De werkgroep Coalitie voor de Mensenrechten, waar Amnesty Bunnik deel van uit maakt, 
heeft op 24 september 2013 een bijeenkomst georganiseerd in het Gemeentehuis over “Het 
recht op gezondheid(szorg)”. Inleider was professor Jos Dute, hoogleraar gezondheidsrecht en 
o.a. lid van het College voor de Rechten van de Mens. De nadruk van zijn betoog lag op het 
recht op preventie en de taak die de overheid daarbij heeft. Aan de hand van een aantal 
concrete stellingen werd daar vervolgens met de (ongeveer 65) aanwezigen over van gedachten 
gewisseld. 

 
Thema: op 19 oktober 
is de jaarlijkse 
themabijeenkomst 
gehouden over de 
mensenrechten in 
Turkije en 
de mogelijkheden voor 
Amnesty  om acties te 
ontwikkelen. Marjanne 
de Haan 
(landencoördinator voor 
Turkije vanuit Amnesty 
Amsterdam) gaf ons 
veel informatie en stof 
tot nadenken. 

 
De Dag van de mensenrechten (10 december) is gevierd in het Gemeentehuis. Burgemeester 
Hans Martijn Ostendorp schetste in zijn toespraak het belang van de Universele Verklaring (uit 
1948) en legde een link met de op 5 december overleden Nelson Mandela. 
Nico Tukker gaf een overzicht van de Decemberactiviteiten. In een kleine 
tentoonstelling waren tekeningen van leerlingen van de basisschool te zien. 
Het koor van Claartje Kocken zong prachtige liederen, die werden 
afgewisseld door gedichten, gemaakt scholieren en voorgelezen door leden 
van de basisgroep van AI. Ook kon de petitie aan president Poetin worden 
ondertekend. Alle restaurants in ons dorp hebben op 10 december 
meegedaan met de kaarsenactie. Daarnaast stonden we met een stand  op 
11 (Odijk) en 14 december (Bunnik) om handtekeningen onder de petitie 
voor Poetin te verzamelen en materialen te verkopen. Er was ook een 
speciale kerkenactie voor bedreigde Kopten in Egypte 

 
Scholenwerk: in het voorjaar van 2013 werd op verschillende basisscholen weer een les 
verzorgd over mensenrechten. Overal werd informatie gegeven, discussie gevoerd en gingen 
kinderen actief aan de slag. Er zijn opdrachten uitgevoerd en posters of groetenkaarten gemaakt.  
 
DAF: Amnesty Bunnik doet mee aan de Digital Action File (DAF) Turkije. Op basis van informatie 
van het Internationaal Secretariaat over de mensenrechtensituatie in Turkije, wordt gewerkt aan 
het opzetten van een actie of campagne. Ook wordt gewerkt aan acties rondom twee individuen  

 
Financiën: de kas is gecontroleerd en in orde bevonden.  

 
Contactpersoon voor Amnesty Bunnik – Odijk – Werkhoven is Jos Evers, Drie Jofferengaarde 35, 
3984 JX Odijk, 030-6571049, ever0608@planet.nl, website: www.bunnik.amnesty.nl.     


