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Amnesty Bunnik Odijk Werkhoven, de lokale groep van Amnesty International, heeft ook in 
2012, samen met een grote groep flexwerkers, aandacht gevraagd voor de (schending) van 
mensenrechten. Dank aan ieder die hieraan heeft meegewerkt! 
 

 
2 juni: De Amnesty-stand 
op de Bunnik Fair. 
Kinderen konden er blikjes 
omverwerpen die elk een 
inbreuk voorstelde op 
kinderrechten. 
Volwassenen werd een 
handtekening  gevraagd 
voor de petitielijst die 
opkomt voor 
kinderrechten in de 
sloppenwijken van Kenia. 
Resultaat: 257 
handtekeningen. 
 
In 2012 deed Amnesty 
BOW mee aan de Digital 

Action File (DAF) Turkije. Dat betekent dat wij meedoen aan de acties en campagnes die de 
autoriteiten in Turkije oproepen de mensenrechten te respecteren. Ook betuigen wij onze 
solidariteit en medeleven aan hen die persoonlijk getroffen worden door de 
mensenrechtenschendingen.  
 
17 september: de jaarlijkse bijeenkomst van de Coalitie voor de Mensenrechten, had als 
thema “Het kind in het immigratierecht”. 70 mensen luisterden in het gemeentehuis naar  
Dr. Peter Rodrigues, hoogleraar Immigratierecht aan de Universiteit Leiden, die de dilemma’s 
schetste voor de overheid die moet beslissen welk kind toelating verkrijgt en wie uit 
Nederland gezet moet worden. 
 

22 september 2012: Middag op de Deel 
over het thema Mensenrechten 
bevorderen in China en Turkije, hoe doe 
je dat? Met basisgroepleden, flexwerkers 
en brievenschrijvers (totaal 14) spreken 
we over die vraag. Het was een boeiende 
discussie met als conclusie dat 
mensenrechtenstrategie alleen kans van 
slagen heeft als die aansluit bij wat er 
lokaal en nationaal in die landen leeft: 
dus ondersteunen in plaats van beleren. 
Een uitgebreid verslag van de 
bijeenkomst is op te vragen.  
 
 



De basisgroep vindt het belangrijk dat kinderen in onze 
gemeente al vroeg worden geïnformeerd over 
mensenrechten. In Bunnik, Odijk en Werkhoven besteden 
we daarom op alle basisscholen jaarlijks aandacht aan het 
werk van Amnesty.  Siwart gaf een les op de 
Nicolaasschool in Odijk, Nico op de Bongerd in Odijk en 
op de Delteyk en de Werkhof  in Werkhoven, Jan op de 
Aquamarijn en Biem op de Cammingha en de Anne 
Frankschool. We geven informatie, discussiëren en de 
kinderen gaan actief aan de slag met opdrachten, posters 
of groetenkaarten. 
 
We voeren elk jaar actie op of rondom 10 december, de 

verjaardag van de aanvaarding van de Universele 

Verklaring van de Rechten van de Mens door de Verenigde 

Naties. Dit jaar was de actie gericht op vrijlating van 2 

gewetensgevangenen: Ales Bialiatski 

(mensenrechtenverdediger uit Wit Rusland) en Nasrin Sotoudeh (Iraanse advocate). We 

verkochten kaarsen, er waren stands in Odijk (5-12) en Bunnik (8-12) er was een fakkelwake 

(7-12), restaurantacties (kaarsen / kaart ondertekenen) en in de kerken konden petities worden 

getekend.  

 
Er zijn in 2013 veel schrijfacties geweest: maandelijkse brievenactie, 
schrijven bij de gemeente, urgent actions, vrouwennetwerk,  
groetenactie, schrijven in de kerken.  
 
Er zijn voor ruim € 600,= kosten gemaakt voor onze activiteiten. 
Kosten voor de schrijfacties worden door de schrijvers zelf opgebracht. 
Met de collecte van 13 t/m 18 februari is in Bunnik, Odijk en 
Werkhoven met 79 collectanten (van wie 14 nieuwe vrijwilligers) ruim 
€ 5800,= opgehaald.  

 

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


