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Van de voorzitter…. 

 

Ook na een naar, raar jaar maken we een jaarverslag. Veel van ons gebruikelijke 

werk kon niet kon doorgaan, maar er werden ook alternatieven gezocht en 

gevonden. U leest hierover in dit verslag. Amnesty kan immers nooit stoppen, 

voor mensenrechten blijft het zaak altijd alert te blijven.  

Dit jaar geen verkoop van Amnesty-artikelen in kraampjes tijdens een 

Rozendaalse Fair of in wooncentra. Eenvoudigweg omdat deze nergens konden 

doorgaan. Maar u leest weer wel over een aangepaste, zeer succesvolle Write 

For Rights,!  

Dank aan alle deelnemers aan de schrijfacties, aan de collectanten en aan allen 

die hieraan bijdroegen, aan lokale nieuwsmedia die onze berichten opnamen,  

en natuurlijk aan alle werkgroepleden voor het meewerken en meedenken. Onze 

vergaderingen konden we niet normaal houden, maar met uitgebreide 

telefoongesprekken en mails hebben we de zaak draaiend gehouden! 

Agnès Kwant-van Herkhuizen,  voorzitter  

 

Digitale communicatie 

Het wegvallen sinds februari van de maandelijks schrijfacties in de kerken had 

ook invloed op het aantal berichten via WhatsAmnesty. Normaal worden de 

schrijfacties nl.ook via WhatsAmnesty gedeeld. Toen we later in het jaar 

besloten via de digitale nieuwsbrieven van de kerken e-mail acties te 

verspreiden zijn deze grotendeels ook via WhatsAmnesty verstuurd.  

Andere berichten betroffen een oproep voor collecteren, een enquête, een 

bijeenkomst en Write for Rights.  Verder informatie over dodenherdenking en 

gastlessen en uiteraard delen we de resultaten van de enquête, de collecte en 

Write for Rights ook via WhatsAmnesty en via onze website 

http://www.velp.rozendaal.amnesty.nl.   en op Facebook. 

Schrijfacties  

 

Onze maandelijkse schrijfacties in de katholieke parochie en de PKN-kerken in 

Velp en Rozendaal en de gemeenschap De ZIJP in Arnhem konden alleen in 

januari en februari plaatsvinden. Toen zich na de zomer een tweede lockdown 

aandiende hebben we de besturen gevraagd of we maandelijks een schrijfactie 

mochten aanbieden in hun digitale kerkberichten. Hieraan werd tot onze vreugde 

gevolg gegeven, maar we weten natuurlijk niet hoeveel lezers daadwerkelijk via 

een link deelnemen aan deze acties. Wel hopen we deze online mogelijkheid te 

http://www.velp.rozendaal.amnesty.nl/


mogen blijven aanbieden ook als er t.z.t. weer maandelijks in de kerkgebouwen 

petities ondertekend kunnen worden.  

 

Briefabonnement  

Hoewel actievoeren voor mensenrechten via e-mail, Amnesty WhatsApp of 

Facebook steeds populairder wordt, blijft een aantal gemotiveerde en betrokken 

mensen uit Velp bewust kiezen voor het maandelijks schrijven van twee brieven 

aan buitenlandse autoriteiten. (Deze oervorm van protest leidde ooit tot de 

oprichting van Amnesty in 1961). 

De schrijfacties worden door Amnesty geselecteerd en toegelicht op de 

landelijke website. De brieven vormen een middel om mensenschendingen tegen 

personen/organisaties aan de kaak te stellen met als doel onderzoek en opheffing 

van deze schendingen en om de hiervoor verantwoordelijken te laten berechten. 

Write For Rights 2020 

 

Al in de loop van de zomer zagen we het aankomen: het zou niet de inmiddels 

gebruikelijke manier van actievoeren worden rond 10 december.  Het ‘een dag 

lang brieven schrijven met een groep gezellig bij elkaar, in de boekhandel’, leek 

ons toen al niet verstandig.  

We bedachten zelf al een alternatief: de voorbeeldbrieven rondbrengen zodat 

mensen thuis konden schrijven. Dat moest te organiseren zijn. Gelukkig zag ook 

de centrale organisatie in Amsterdam bijtijds dat er alternatieven bedacht 

moesten worden en materialen daarvoor. Dat werden prachtige pakketjes, grote 

enveloppen, waar alle benodigdheden inzaten. Voorbeeldbrieven en kaarten, 

blanco schrijfpapier, pen, posters voor het raam, aanwijzingen hoe de brieven en 

kaarten te versturen. Het zat er allemaal in.  Toen was het een kwestie van 

bijtijds oproepen plaatsen in de lokale kranten en online bij onze kerken. En een 

termijn voor het aanmelden zodat we genoeg konden bestellen. De respons was 

geweldig, via mail en telefoon kwamen die aanmeldingen. Van onze bekende 

trouwe schrijvers, maar juist ook van veel mensen die anders niet naar de 

boekhandel kwamen om te schrijven. 80 Pakketjes hebben we besteld en 

rondgebracht en konden ook in boekhandel Jansen& de Feijter opgehaald 

worden. Bijkomend voordeel was dat men nu een paar weken tijd had om de 

brieven te schrijven. Na het schrijven kon men die zelfgeschreven brieven en 

kaarten weer bij ons inleveren. Wij zorgden voor het verzenden. Uiteindelijk 

hebben de meesten álle brieven en kaarten uit het pakket geschreven! Een aantal 

mensen had zelf voor het verzenden gezorgd.  

Via onze groep zijn maar liefst 1082 brieven en kaarten verstuurd! Een 

geweldig resultaat natuurlijk. Uiteraard hopen we dat in het najaar van 2021 het 

weer mogelijk zal zijn om bij elkaar te komen voor een schrijfactie. Maar wat 



ons betreft blijft ook deze schrijfpakketjes-actie bestaan, zodat we nog meer 

mensen kunnen bereiken om met ons meedoen. 

Nogmaals heel veel dank aan alle schrijvers.  Volgend jaar weer! 

 

Goed Nieuws berichten 2020 
Vaak horen we de vraag of schrijfacties wel helpen. Hieronder enkele van de 

‘goede berichten’ die Amnesty regelmatig publiceert.  

3/2/2020 Vietnam Vrijlating mensenrechtenverdedigster Tran Thi Nga. 

Schrijfactie december 2018 briefabonnement. Zie 

https://www.amnesty.nl/actueel/vietnam-laat-gewetensgevangene-vrij  

3/3/2020 Equatoriaal-Guinea Vrijlating oppositielid en jongerenactivist 

Joaquin Elo Ayeto. Schrijfactie februari 2019 briefabonnement. 

https://www.amnesty.nl/actueel/equatoriaal-guinea-laat-activist-vrij 

12/6/2020 Brazilië   Verdachten gearresteerd n.a.v .de moord in maart 2018 op 

gemeenteraadslid en LHBT-activiste Marielle Franco. Schrijfactie mei 2018 

briefabonnement. Zie https://www.amnesty.nl/actueel/brazilië-nieuwe-arrestatie-

in-moordzaak-marielle-franco 

8/10/2020 Cuba Vrijlating journalist Roberto de Jesús Quinones. Schrijfactie 

oktober 2019 briefabonnement. Zie https://www.amnesty.nl/actueel/cuba-laat-

journalist-vrij-na-uitzitten-straf 

 4 Mei 2020  en ‘Roos in Vrijheid’      
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Ook dit jaar hebben we Amnesty-bloemstukken bij de verschillende 

herdenkingsmonumenten in Velp, Rozendaal en Rheden  neergelegd. Omdat er 

vanwege de pandemie geen publiek aanwezig mocht zijn kon spijtig genoeg de 

jaarlijkse voordracht van  Amnesty gedichten door leerlingen van basisscholen 

niet doorgaan. Er werden overigens wel gedichten gemaakt. (zie You Tube, zoek 

op gemeente Rozendaal 4 mei 2020) Verschillende van deze gedichten werden 

afgedrukt in de speciale uitgave Roos in Vrijheid die de gemeente Rozendaal 

verspreidde. In deze uitgave werd ook een lang artikel opgenomen over de 

‘Amnestylessen’ die door leden van onze werkgroep al gedurende vele jaren op 

de scholen worden gegeven.  

Financiën  

 

Alhoewel er geen kerstmarkten waren en maar twee schrijfacties in de kerken 

heeft de werkgroep toch ansichtkaarten en kaarsen kunnen verkopen.  Ook 

konden wij dit jaar weer rekenen op onze vaste donateurs. 

De uitgaven betroffen portokosten en kosten voor het actiemateriaal van de 

Write for Rights schrijfmarathon. 

Door dit alles eindigden we het jaar met een ruim batig saldo en kon een groot 

bedrag naar het hoofdkantoor in Amsterdam worden overgemaakt. Heel 

belangrijk, voor alle online info en het online actiemateriaal. 

 

Terugblik Amnesty collecte 2020 

 

Van 9-14 maart 2020 gingen 27 collectanten de huizen langs in Velp en 

Rozendaal voor de jaarlijkse collecte van Amnesty International. Dat waren er 

vijf minder dan het jaar ervoor. Het werd een bijzondere collecte: middenin de 

collecteweek kondigde de overheid de eerste lockdown af en direct zette 

Amnesty de collecte stil. Een halve week van collecteren viel zo weg. 



 Toch is er die week een absoluut mooie 

opbrengst geboekt van € 3368,30! Heel 

verrassend en fijn. Het jaar ervoor was de 

opbrengst ‘maar’ 500 euro hoger, terwijl 

er toen een  paar collectanten meer waren 

en meer tijd dus om te collecteren. Een 

van de redenen voor deze mooie opbrengst 

was dat onze collectanten maandags 

meteen begonnen waren met collecteren 

en de meesten bij de afkondiging van de 

lockdown al klaar waren met hun wijk. 

Dit jaar experimenteerde Amnesty voor 

het eerst met een QR-code op de bus en op 

het legitimatiebewijs van de collectanten. 

Mensen die geen cash in huis hadden 

konden op deze manier toch doneren. De 

QR-opbrengst bracht in totaal € 212,50 op. 

Een redelijk begin. 

Onze ‘stercollectant’ 
Dit jaar was ook de laatste collecte van 

onze ‘stercollectant’, de heer J. Stap. De heer Stap heeft jaren achter elkaar de 

collecte enorm enthousiast gedaan en er vele uren in gestoken. Hij wist zo elk 

jaar weer rond de 600 euro bijeen te brengen. Grandioos. Zijn afscheid is voor 

ons een aderlating. Voor zijn grote en enthousiaste inzet heeft het hoofdkantoor 

in Amsterdam de heer Stap met een mooi boeket even in het zonnetje gezet.     

 


