
Amnesty International BOW - Jaarbeeld 2016 

Het blijft noodzakelijk om aandacht te vragen voor schendingen van mensenrechten. In 2016 

heeft de basisgroep van Amnesty Bunnik – Odijk – Werkhoven - met hulp van velen, waar-

voor dank - weer allerlei activiteiten georganiseerd. In dit Jaarbeeld een beknopt overzicht. 

Actuele informatie is te vinden op www.bunnik.amnesty.nl  

 

Het jaar begon met een fantastische opbrengst van de collecte. In Bunnik, Odijk en 

Werkhoven samen werd ruim 6000 euro opgehaald. Dank aan alle gulle gevers en 

vrijwilligers! 

 

Op 11 juni had Amnesty samen met Vluchtelingenwerk - 

Samenspraak een stand op de Bunnik Fair. Over aantallen 

vluchtelingen en asielzoekers wordt veel gesproken in de 

media en aan borreltafels, maar hoe zit het eigenlijk met de 

feiten?  Bezoekers konden een enquête invullen met vragen 

over aantallen vluchtelingen wereldwijd tot en met het aantal 

statushouders dat is komen wonen in onze gemeente. Van de 

69 deelnemers hebben 7 de juiste antwoorden gegeven. 

Daaruit is de winnaar van een pakketje Fair Trade-producten 

getrokken.   

 

Al 15 jaar lang wordt door de Coalitie van Mensenrechten (opgericht - op initiatief van 

Amnesty BOW - n.a.v. de aanslag in New York op de Twintowers in 2001) in september 

tijdens de vredesweek een informatie- en discussie bijeenkomst gehouden. Dit keer met het 

thema “Is terrorisme een bedreiging voor onze samenleving?”. Dick Leurdijk (voorheen 

Clingendael), Carina van Eck (College voor de rechten van de mens) en Hans Martijn 

Ostendorp (Burgemeester Bunnik) gaven hun visie hierover op 19 september voor ongeveer 

75 belangstellenden.  

 

Op de jaarlijkse themabijeenkomst stond een zeer 

actueel, maar tevens ingewikkeld onderwerp 

centraal: “Mensenrechten in het Turkije van na de 

couppoging”. Na de militaire couppoging in Turkije 

op 15 juli 2016, die zeker 260 mensenlevens kostte, 

werd de noodtoestand uitgeroepen. Duizenden ambtenaren, militairen, docenten en 



journalisten die verdacht werden van banden met coupplegers werden geschorst, ontslagen of 

gevangen gezet.  Amnesty rapporteerde over martelingen van opgepakte coupplegers. Europa 

reageerde voorzichtig, immers Turkije is een belangrijke partner bij de vluchtelingenproble-

matiek. In Nederland ontstonden tegenstellingen tussen Turkse pro - regering-  en pro - 

Gülen-aanhangers. De toelichting op de politieke situatie door Laurien de Vos – medewerker 

A.I. Amsterdam – was verhelderend. De conclusie op 5 november was dat doorgaan met 

aandacht vragen voor mensenrechten noodzakelijk blijft en vooral een teken van solidariteit is 

met slachtoffers. (geen foto’s gemaakt) 

De Schrijfmarathon rond 10 december werd georganiseerd in de bibliotheek in Bunnik 

(9/12) en tijdens de stand-activiteiten in Odijk (1/12) en Bunnik (10/12). In totaal werden 252 

brieven en 43 kleur-groetenkaarten geschreven en 

verstuurd.  

 

Op de meeste basisscholen in Bunnik, Odijk en 

Werkhoven zijn dit jaar weer gastlessen gegeven.  

Met behulp van een spelvorm (de “mensenrechten-

veiling”) werd uitleg gegeven over mensenrechten en 

het werk van Amnesty. Voor dit scholenwerk kunnen we nog wel wat vrijwilligers 

(“flexwerkers”) gebruiken. 

Overige activiteiten:  Schrijfacties (brievenacties, schrijven in de kerken en het 

gemeentehuis), 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), Zomercollecte Werkhofgemeenschap (waarvoor 

inhoudelijk bijdragen zijn geleverd). 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 
 

Uitnodiging 

Wil je ook iets doen? Bepaal je eigen tijdsinvestering en meld je aan om mee te doen met 

schrijfacties, als flexwerker (incidentele activiteiten) of als lid van de basisgroep. Kijk op 

www.bunnik.amnesty.nl Aandacht vragen voor mensenrechten blijft noodzakelijk!  

 


