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De basisgroep van Amnesty Bunnik – Odijk – Werkhoven bestaat uit 5 personen. Het lukt 

nog steeds, met de inzet van flexwerkers, om plaatselijk activiteiten te organiseren. In dit 

Jaarbeeld een beknopt overzicht van onze activiteiten in 2015. Actuele informatie is te vinden 

op www.bunnik.amnesty.nl  

 

Op 13 februari vertoonden we in samenwerking met het Filmhuis de film “LILET, never 

happened” in de Schoudermantel voor zo'n 50 bezoekers. De film, uitgebracht door Terre des 

Hommes, is gebaseerd op een waar gebeurd verhaal. 

 

In de collecteweek van 1 t/m 7 maart 

gingen 79 collectanten op pad. De week 

begon met hagelbuien, maar op zaterdag 

was het lente! Naast de collectanten, 

hielpen 19 mensen bij de publiciteit, het 

klaarmaken van de collectebussen, het 

ronddelen van de bussen, het ophangen 

van de vlaggen, het innemen van de 

bussen en het tellen van het geld. Er 

werd € 5732,81 opgehaald, een 

fantastisch resultaat. 

 

De mensenrechtenquiz die we 

organiseerden op de Bunnik Fair op 

15 juni was een succes. Mede dankzij stralend weer waren er veel bezoekers, ook bij onze 

stand die we met Vluchtelingenwerk deelden. Zij kregen vragen over de 

Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, over schendingen 

en bedreigingen en over organisaties. Van de 44 deelnemers had bijna 

een kwart de goede antwoorden gevonden. De winnaar (Laura de Mooij) 

kreeg een mand met faire trade producten. 

 

Stellen wij in een open democratische samenleving grenzen aan de vrijheid van menings-

uiting? Op 21 september sprak prof. dr. Theo de Wit (filosoof en theoloog) hierover tijdens 

een bijeenkomst van de Coalitie van Mensenrechten voor ongeveer 60 aanwezigen. De 

avond begon met persoonlijke ervaringen van onze burgemeester Hans Martijn Ostendorp. 

Hij pleitte voor rust, nuance en vooral balans en begrip in de meningsvorming over de vluch-

telingenproblematiek. Theo de Wit gaf 

opvattingen en praktijkvoorbeelden 

rond vragen als Wat is het kostbare van 

onze moderne democratische rechtsstaat 

als het gaat om vrijheid van meningsui-

ting? Wordt die vrijheid bedreigd? 

Vormt het hedendaagse terrorisme een 

bedreiging voor onze vrije samenle-

ving? De Wit ziet niets in een oorlogs-

verklaring aan terrorisme, maar pleit 

voor een politiek antwoord:  niemand 

uitsluiten van de samenleving, naar 

elkaar luisteren en het debat aangaan.  



Op 31 oktober hielden we  onze jaarlijkse themamiddag, 

goed bezocht met 40 belangstellenden. Annemarie Busser, 

stafmedewerker van AI, hield een inleiding over 

“Vluchtelingen en mensenrechten”. Te breed om in een 

middag te beschouwen, maar nuttig om over na te denken. 

En dichtbij: wat doet het vluchtelingenvraagstuk met 

onszelf? Men herkende het zich  bedreigd voelen, vooral 

als het om plaatsing van grote groepen gaat. Kleinschalige 

projecten lijken beter en sneller maatschappelijk draag-

vlak te krijgen. Men sprak ook over gevoelens als verontwaardiging, onmacht (zoveel mensen 

verdronken, bij ons in Europa), medeleven, verantwoordelijkheid, solidariteit. De aanwezigen 

stelden voor dat onze plaatselijke organisaties van Vluchtelingenwerk en AI samen contact 

opnemen met B&W om mogelijkheden binnen onze gemeente verder te onderzoeken. Een 

mooi resultaat van een interessante bijeenkomst.  

 

Rond 10 december, de Dag van de Mensenrechten schreven we met dorpsgenoten 215 

brieven om vrijlating van gevangenen te vragen, omdat hun rechten worden geschonden en 

hielden we (op 10 december) een bijeenkomst in het gemeentehuis. Nico Tukker, voorzitter 

van Amnesty BOW en wethouder Rob Zakee spraken de aanwezigen toe. Siwart Oldenburg 

droeg een zelfgemaakt gedicht voor. Het Vocaal Ensemble Cantecleer, o.l.v. Alice van 

Rossem, zong verschillende toepasselijke liederen. Op 9 december (Odijk) en 12 december 

(Bunnik) konden brieven worden geschreven bij de marktkraam. Daar waren ook kaarsen en 

kaarten te koop.  

 

 
 

Overige activiteiten: Schrijfacties 

(brievenacties, schrijven in de kerken en 

het gemeentehuis), Scholenwerk 

(gastlessen in groep 7/8 van vrijwel alle 

basisscholen in Bunnik), Digital Action 

Files (volgen van ontwikkelingen in Turkije en het schrijven van brieven), Urgent Actions 

(brieven schrijven, snelle acties), Dodenherdenking 4 mei Fort bij Rhijnauwen (bloemen 

gelegd). 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 

 

Met dank aan allen die dit jaar vrije tijd hebben besteed aan het werken voor Amnesty!  

 
 


