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     Haarlem,  augustus 2013. 
   Groep Haarlem e.o. 

 
 

Jaarverslag 
periode september 2012 – september 2013. 

 
 
Aan: de  leden/flexwerkers van de Amnestygroep Haarlem e.o. 

Amnesty Int. Nederland Amsterdam en Amnesty Int. regio Noord Holland. 
 
De groep. 
Op dit moment bestaat de Amnestygroep Haarlem e.o. uit 43 werkgroepleden en 31 
flexwerkers 
In het afgelopen seizoen konden we 18 nieuwe leden c.q. flexwerkers welkom heten.  
Jammer genoeg moesten we ook, om voor hen moverende redenen, van 12  leden afscheid 
nemen.  
Tevens is op 16 april 2013 onze flexwerker Harry Guiot overleden.  Het secretariaat heeft de 
familie namens de groep een condoleancebrief gestuurd en één van onze leden heeft de 
begrafenis bijgewoond. 
De werkgroep vergaderde 9  keer bij één van de leden thuis.  Op  7 juli 2012 sloten we het 
Amnestyseizoen af  met een hapje en drankje. Deze activiteiten werd gehouden bij één van 
onze leden en opnieuw als zeer geslaagd ervaren,vooral ook omdat men elkaar hier op een 
andere manier kan leren kennen dan bij vergaderingen.  Naast de voorzitter, secretaris en 
penningmeester is bij elke vergadering van iedere subgroep een afvaardiging aanwezig.  
 
Hieronder een overzicht van de subgroepen:  
1/Acties 
2/ Bibliotheek 
3/ Kerkengroep 
4/ Materialenbeheer 
5/ Pers 
6/ Scholengroepen (basis- en voortgezetonderwijs) 
7/ Schrijfgroep 
8/ Standwerk en acties 
9/ Website - Facebook 
 
Voorzitter Amnestygroep Haarlem e.o. 
De voorzitter is zo veel mogelijk aanwezig bij de landelijke acties waarvoor de groep zich 
heeft ingeschreven. Alle belangrijke binnengekomen post, geregistreerd door de secretaris, 
wordt door hem per e-mail aan de groepsleden en flexwerkers doorgegeven. De voorzitter 
stuurt verder de bij hem binnengekomen aanmeldingen van nieuwe leden door naar de 
secretaris voor  uitgebreide informatie over de groep. Voor algemene informatie wordt men 
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doorverwezen naar onze website. Ook de ledenlijst wordt door de voorzitter bijgehouden en 
na wijzigingen doorgestuurd naar onze leden/flexwerkers. Verder worden jaarlijkse 
controlelijsten en enquêtes uit Amsterdam door hem namens de groep ingevuld. De 
voorzitter bezoekt zo veel mogelijk de landelijke en regionale vergaderingen. Verder heeft 
hij een ondersteunende rol bij onze subgroep website en facebook. 
 
Secretaris 
De activiteiten van de secretaris afgelopen jaar: Het maken van een vergader- en actiedata- 
overzicht 2012-2013; Het voorbereiden van de agenda voor de groepsvergaderingen; Het 
verwerken van de in- en uitgaande stukken; Het doorgeven van belangrijke informatie aan 
leden/flexwerkers; Het maken van draaiboeken voor activiteiten en het jaarverslag. Het 
persoonlijk informeren van geïnteresseerden over  onze groep. In mei heeft ze een 
Koninklijke onderscheiding ontvangen uit handen van burgemeester Schneiders voor haar 
vrijwilligerswerk en in het bijzonder voor haar jarenlange inzet voor Amnesty International.  
 
Penningmeester 
Door de inzet van ruim 300 vrijwilligers: coördinatoren, wijkhoofden en collectanten is de 
jaarlijkse collecte weer een succes geworden. In februari 2013 is in Haarlem e.o. € 23.263,63 
(2012: €  23.444,08) opgehaald. Met het oog op de financiële crisis een mooi resultaat. 
Aangezien onze werkgroep doorlopend rekeningen voor onze activiteiten ontvangt, hebben 
wij doorlopend behoefte aan geld. Met Amnesty International Nederland is dan ook de 
afspraak gemaakt, dat wij een beroep kunnen doen op 25% van de totale opbrengst van de 
collecte, als wij daar behoefte aan hebben. Je kunt dus zeggen dat wij een soort rekening-
courantverhouding met Amnesty International Nederland hebben. We zijn daardoor in de 
toekomst minder afhankelijk van de daadwerkelijke uitkering. De opbrengsten uit de collecte 
blijven natuurlijk hard nodig om ons noodzakelijke werk voort te kunnen zetten ook in 
nationaal en internationaal verband. Dat gedeelte van de collecteopbrengsten, dat aan de 
groep toekomt, maar niet nodig is voor onze eigen activiteiten wordt aan Amnesty 
International Nederland afgedragen. Over 2011 €  5.875,95. Iets waar we best trots op 
mogen zijn. Amnesty International Nederland heeft het officiële besluit genomen om met de 
groepsrekeningen over te stappen van de ING Bank naar de Triodos Bank. Het ligt natuurlijk 
in de lijn van het algemeen beleid van Amnesty International om te kiezen voor een 
duurzame bank die als beste scoort in de Eerlijke Bankwijzer. Alle werkgroepen zijn hiertoe 
verplicht. Dit zal na de zomer nog de nodige extra werkzaamheden voor de penningmeester 
opleveren. Per kalenderjaar wordt een financieel verslag opgesteld. Zoals gebruikelijk is het 
financieel verslag over 2012 weer door twee werkgroepleden gecontroleerd en is de 
administratie akkoord bevonden. Tevens werd het goedgekeurde financiële jaarverslag ter 
informatie naar alle groepsleden toegestuurd.  
 
Bibliotheekactiviteiten  
Afgelopen jaar heeft de Amnestygroep eenmaal per maand met een stand in de Bibliotheek 
Schalkwijk gestaan.  De bezoekers konden daar een petitielijst tekenen van de landelijke 
actie van dat moment en/of Amnesty-artikelen kopen. Ook konden er vragen gesteld 
worden aan de standwerkers over de acties en andere Amnesty-aangelegenheden. De 
Amnesty-spullen om de kraam in te richten konden in de Bieb opgeslagen worden. De 
verkoopartikelen lopen niet goed. Er wordt dan ook  besloten daar alleen nog maar met de 
actie en Amnesty-informatie zelf te staan. Jammer genoeg moeten we per september 2013 



 

3 

 

naar een vervanger zoeken voor  de huidige coördinator. Zo het er nu naar uit ziet gaat dit 
lukken. 
 
Kerkengroep  
Deze groep bestaat uit 3 personen. Met de meeste kerken  in Haarlem e.o. is weinig contact. 
Dat komt voornamelijk doordat de meeste kerken te weinig vrijwilligers hebben om naast 
hun eigen activiteiten zich ook nog in te zetten voor Amnesty. Sommige kerken doen wel 
mee aan acties via Kerk in Aktie, waar Amnesty  landelijk mee samenwerkt. Ook mogen we 
meerdere malen per jaar in de Grote of Sint Bavokerk op zaterdagen met een stand staan 
om actie te voeren. Zowel in de PKN Bloemendaal/ Overveen, Ontmoetingskerk Haarlem 
Schalkwijk en de Mariakerk Haarlem Noord zijn maandelijks Amnesty schrijfmogelijkheden. 
Afgelopen jaar zijn daar ook redelijk veel handtekeningen voor diverse acties verzameld. 
De dominee van de Protestantse Gemeente in IJmuiden vroeg onze groep om goodies voor 
een kinderactiviteit op 9 september. Wij konden hierop positief reageren. 
 
Ledenwerving 
Vindt plaats tijdens grote activiteiten. De meeste aanmeldingen zijn afgelopen jaar via onze 
website en via het landelijk secretariaat binnengekomen. 
 
Ledenadministratie 
Deze wordt voor de groep bijgehouden door onze voorzitter. Jaarlijks moeten veel 
aanpassingen c.q. wijzigingen worden verwerkt. Om die reden ontvangen de groepsleden 
tussentijds bijgewerkte lijsten.  
 
Materiaalbeheer  
Amnesty verkoopartikelen en inrichtingsmaterialen voor de stand  lagen ook dit jaar weer bij 
één van onze werkgroepleden opgeslagen. Vanuit deze locatie werden ook de stands 
gecoördineerd om actie te voeren. De beheerder vraagt actie- en verkoopmaterialen aan.  
Het ziet er naar uit dat de huidige materiaal beheerder haar taak kan overdragen aan een 
ander enthousiast Amnestylid met voldoende opslagruimte. De opslag van de collectebussen 
aldaar zijn naar elders verplaatst. 
 
Onderwijs/Basisonderwijs. 
Jammer genoeg ook dit jaar weer een komen en gaan van een aantal basisscholenwerkers. 
De groep bestaat nu uit 7 personen. Alle basisscholen in Haarlem, Bloemendaal, Overveen, 
Heemstede/Aerdenhout en Spaarndam zijn zo veel mogelijk benaderd. De coördinator houdt 
een totaaloverzicht bij van alle verslagen van scholenwerkers van de benaderde scholen. Zij 
maakt ook deel uit van de Adviesgroep scholenwerk van Amnesty Nederland en vult de 
jaarlijkse enquête m.b.t. het basisonderwijs in voor de Eenheid Educatie te Amsterdam. 
Bij een groot aantal scholen werd voor groep 8 het lespakket “De KinderrechtenReis” 
aangeboden en toegelicht. Dit pakket is bedacht en uitgebracht door de Eenheid Educatie 
van Amnesty Nederland in Amsterdam en wordt in Haarlem e.o. gratis aan de scholen 
aangeboden. De scholen kunnen zelf bepalen wanneer er in het leerseizoen een les wordt 
gegeven. Er is overleg geweest met het hoofd van Eenheid Educatie in A’dam over het 
lesmateriaal en hierover zijn afspraken gemaakt. Halverwege het jaar waren er jammer 
genoeg geen pakketten meer te krijgen. Ze waren in herdruk. Naast dit  lespakket werd ook 
de DVD van Klokhuis over mensenrechten bij de scholen afgegeven. Bij deze activiteit 
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kunnen kinderen rechtstreeks een groet ter bemoediging aan één van de gevangenen 
toesturen die in de groetenlijst vermeld staan. Dit jaar hebben een paar kinderen van diverse 
scholen een interview met de coördinator afgenomen en gebruikt voor een spreekbeurt op 
hun school. Diverse keren werd door leerlingen van groep 8 informatiemateriaal opgevraagd 
om een scriptie te maken. Voor de scholenwerkers altijd weer mooi om hieraan tegemoet te 
komen.  
Op 7 maart 2013 zijn een paar scholenwerkers naar 2 Bavo-scholen in Haarlem gekomen om 
daar op een ouderavond handtekeningen te verzamelen. Dit n.a.v. een kinderrechtenproject 
op die scholen een week hieraan vooraf gaande.  
 
Onderwijs/Voortgezetonderwijs.  
Deze subgroep bestaat uit 3 scholenwerkers.  Er wordt op de scholen jaarlijks gastlessen 
gegeven, waarbij bekendheid en betrokkenheid met het werk van Amnesty International het 
hoofddoel is.  Afgelopen jaar werden door de coördinator  15 scholen benaderd en 12 lessen 
gegeven op 5 verschillende scholen. Schooltype: VMBO, HAVO, VWO en HBO. Totaal aantal 
leerlingen 370. Materiaalgebruik: Dvd’s , realitycheck spel, petitielijsten en kaarten. 
Onderwerpen: Kinderrechten, Discriminatie, Gewetens- gevangenen en asielbeleid in 
Nederland, Organisatie Amnesty International en Geschiedenis Amnesty International. 
Tevens heeft één van de scholenwerkers 4 scholen benaderd waarvan slechts 1 school 
positief heeft gereageerd en daar  werden vier lessen gegeven.  Daarnaast heeft deze 
scholenwerker een 3havo-leerling begeleid bij haar stage-activiteit voor Amnesty. Zij heeft 
tweemaal een presentatie gegeven over Amnesty en over haar geboorteland Guatemala. 
Een andere scholenwerker heeft op het MBO lesgegeven aan 19 leerlingen. Daarbij werd 
gebruikt: filmpje, Free2choose (botsende grondrechten met stellingenlijn van de Anne 
Frankstichting) en een petitielijst.  Diverse onderwerpen m.b.t. Amnesty werden eveneens 
besproken. 
 
Pers 
Ook dit jaar heeft onze persvoorlichter vanuit de groep het verzoek gekregen persberichten 
toe te sturen aan de media m.b.t. onze activiteiten en daaraan gehoor gegeven. 
 
Schrijfgroep. 
Deze subgroep telt op dit moment 10  leden. Jammer genoeg moesten, om voor hen 
moverende redenen, afgelopen jaar 2  leden zich terugtrekken.  
De leden krijgen hun informatie voor hun DAF’s  van een dossiertoewijzer van Amnesty 
Nederland.  
Voor diegenen die niet weten wat een DAF is het volgende: De schrijfgroepsleden werken 
met zogenaamde DAF's (Digital Action Files of digitale dossiers). Dit zijn besloten pagina's op 
de website van Amnesty Nederland, gericht op een of meer landen. In de DAF's vinden de 
leden informatie over (schrijf)acties op deze landen. DAF's worden bijgehouden door 
landenmedewerkers van het secretariaat in Amsterdam. Ook landenmedewerkers zijn 
vrijwilligers; ze werken doorgaans vanuit huis. Bij sommige DAF's is het aanbod aan acties 
beperkt. De schrijfgroep Haarlem staat op dit moment ingeschreven op de volgende DAF's: 
DAF Verenigde Staten, DAF Noord-Afrika, DAF Zuidelijk Afrika en DAF Zuid-Azië. Het is 
mogelijk er een DAF bij te nemen als daar belangstelling voor bestaat. In totaal zijn er 17 
DAF's, die samen bijna de hele wereld omvatten.  



 

5 

 

 
Enige informatie m.b.t. onze DAF’s:  
- Acties op het DAF VS betreffen vooral dreigende executies, al zijn er ook wel andere acties.  
- Op Noord-Afrika ligt de nadruk op langlopende acties (dossiers), maar daar houdt onze 
groep zich (nog?) niet zo mee bezig. Wie weet het komende seizoen. 
- Er zijn echter niet zoveel kortlopende acties op dit DAF, op dit moment zelfs geen. Dat is 
een bewuste keuze van de landenmedewerkers, die graag zien dat groepen op een dossier 
gaan werken.  
- Zuid-Azië en Zuidelijk Afrika behoren tot de DAF's met weinig aanbod. Dit wordt 
momenteel in Amsterdam besproken en op Zuid-Azië is er ook al iets aan gedaan.  
  
Algemene informatie schrijfgroep; 

-         Na vele jaren trouw lid te zijn geweest van de schrijfgroep nam Matti Witte    
           afscheid,  i.v.m. een verhuizing naar Amstelveen. Twee leden van de groep hebben  
           Matti persoonlijk bedankt voor haar enorme inzet al die jaren. 
-         De schrijfgroep ondervindt veel steun van de dossiertoewijzer van AI Nederland. 

 
Schrijven voor Amnesty (handgeschreven) 
Er is hiervoor al een paar jaar geen speciale subgroep meer namens onze werkgroep. Eén 
van onze leden voorziet nog wel één groepje in Overveen van brieven die maandelijks naar 
de desbetreffende contactpersoon worden toegestuurd.  
Leden en/of geïnteresseerden, die de beschikking hebben over een computer, verwijzen wij 
graag door naar Amnesty Nederland die hen een gratis abonnement per e-mail aanbiedt. 
 
Standwerk.  
Twee van onze leden verzorgden afgelopen seizoen de standbezetting voor alle 
Amnestyactiviteiten  waar nodig. Aangezien we weer op alle acties van Amnesty Nederland 
hadden ingeschreven en er nog een aantal extra acties, door ons zelf bedacht,  aan 
toegevoegd werden, waren deze personen voor onze groep van groot belang. Gelukkig 
blijven zij deze taak ook volgend seizoen uitvoeren. 
Overigens jammer dat flexwerkers met enige regelmaat het laten afweten als men gevraagd 
wordt als standwerker mee te doen. Dit wordt als niet prettig door de coördinatoren 
ervaren. Hopelijk gaat dat volgend seizoen beter. 
 
Website/Facebook 
De groep Haarlem heeft een eigen website die is ondergebracht bij Amnesty Nederland. Alle 
belangrijke informatie van de groep wordt hierop vermeld. De internetgroep werd dit jaar 
uitgebreid met 2 nieuwe enthousiaste leden, onze voorzitter heeft hierin een coördinerende 
rol. In verband met de extra capaciteit in de internetgroep zijn we ook een Facebook pagina 
begonnen. Er is verder een mediaplan opgesteld om te bepalen hoe we de website en 
Facebook zo goed mogelijk kunnen benutten. De inhoud van de website zal dit jaar aan de 
hand van dit plan worden herzien. Amnesty Haarlem is geen actief lid meer van de landelijke 
internetgroep, maar ontvangt nog wel de informatie daarvan. De landelijke internetgroep 
heeft tot doel om lokale webmasters te ondersteunen bij hun werk met advies, templates en 
handleidingen. Alle informatie is te vinden op www.internetgroep.amnesty.nl. 
 
 

http://www.internetgroep.amnesty.nl/
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Extra activiteiten van de werkgroep. 
 

1. Er wordt op alle activiteiten, aangereikt door AI Nederland, ingeschreven.  
 

2. Amnestyarchief Haarlem in Noord Hollands Archief, Haarlem. (NHA).  
             Voor overname van ons digitale archief is men jammer genoeg nog niet zover. Men 
 zal aangeven wanneer het tijdstip daar is om dit gedeelte van ons archief eveneens  
 bij hen onder te brengen. 
 

3. Groetenactie. 
Jaarlijks ontvangt de groep een groetenlijst voor jongeren en volwassenen van AI 
Nederland.  Dit jaar zijn er opnieuw in diverse kerken en scholen namen en adressen 
van gevangenen uitgedeeld om rechtstreeks een kaart naar hen toe te sturen. 
 

4. Verzonden handtekeningen naar AI Nederland. 
- 992 m.b.t. actie –Ik schaam me diep 
- 490 m.b.t. Ruslandactie - Kunstmarkt 
- 30 m.b.t. actie Syrië  (Bavoschool) 
- 230 m.b.t. actie Syrië  Actie door de groep  
- 261 handtekeningen voor actie: Vrijheid voor Ales Bialiatski 
- 523 idem voor actie: Vrijheid voor Nasrin Sotoudeh 
- 730 handtekeningen voor actie: Egypte (Laat de Arabische Lente geen illusie 

       worden) 
- 90 handtekeningen voor actie: kinderrechten in sloppenwijken Kenia  

      (Bavoschool) 
 

5. Acties Mensenrechten Nederland.   
Vorig jaar werd onze groep door AI Nederland benaderd om mee te werken aan deze 
actie. Inmiddels heeft de desbetreffende actiecommissie daaraan gehoor gegeven en 
een aantal acties voorbereid en uitgevoerd. Zie hieronder. 
 

5.1 Thema-avond. 
Op 5 september 2012 werd er een thema-avond over Mensenrechten Nederland 
georganiseerd o.l.v. Dave Hardy van AI Nederland bij één van onze leden thuis. Een 
groepslid heeft  hiervan een verslag gemaakt wat is doorgestuurd aan alle 
groepsleden.  Van deze gelegenheid werd  tevens gebruik gemaakt om de 
aanwezigen uitleg te geven over het functioneren van  de Ledenraad bij Amnesty 
Nederland. Inmiddels zijn 2 groepsleden, na landelijke stemming,  toegetreden tot de 
Ledenraad. Waar nodig zullen we een beroep op hen doen. 

 
        5.2  Pubquiz.  

De MR-commissie heeft op 5 juni 2013 een pubquiz georganiseerd in de Jopenkerk. 
Er was hiervoor een grote opkomst van enthousiaste mensen voor deelname aan de 
quiz. Men werd in groepjes ingedeeld en die groepen moesten tegen elkaar strijden. 
De sfeer zat er goed in en over de Amnestyvragen werd na afloop nog nagepraat. De 
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uiteindelijke winnaar kreeg een leuke prijs overhandigd. Een quiz voor herhaling 
vatbaar. 
  

5.3 Mensenrechtenwandeling door Haarlem..  
De Amnestygroep Haarlem heeft op verzoek van Amnesty International Nederland 
een mensenrechtenwandeling uitgezet in de stad Haarlem. Deze wandeling door de 
stad Haarlem vertelt een verhaal van bijzondere Haarlemmers. Van verlichte, 
bevlogen, uitgesproken Haarlemmers, soms te gast of “import”, die door hun 
uitspraken of handelen op markante wijze opkwamen voor de rechten van anderen. 
Achter hun bestaan gaan uiteindelijk de universele mensenrechten schuil zoals 
gelijkheid voor man en vrouw, kiesrecht voor iedereen en vrijheid van demonstratie. 
Loop, luister en leef mee met o.a. Hannie Schaft, Lautje, Corrie ten Boom en vele 
anderen. Er waren 4 data vastgesteld om aan deze wandeling deel te nemen waarvan 
goed gebruik gemaakt is. De meeste deelnemers hebben de wandeling als een 
succesvolle actie ervaren. Ook de Personeelsvereniging ZIN van de Gemeente 
Haarlem heeft 2 avonden, onder leiding van onze gidsen, het wandeltraject gelopen. 
Ook dit was een succes. 

 
Acties waaraan is meegedaan: 
 

a) Kaartenactie: Mensenrechten in Nederland. Kaarten laten tekenen op 8 
september 2012 in winkelcentrum Schalkwijk en op koopavond 6 september 2012 op 
het Proveniersplein. Was een succes. Veel handtekeningen zijn gezet. In totaal 736 
stuk. Deze werden verdeeld over alle politieke partijen en toegestuurd aan de 
desbetreffende 2e Kamerfracties. 
 

b) 55+beurs op 25 t/m 29 okt. 2012.  Locatie: Kennemerhal te Haarlem. Ondanks 
het feit dat het niet constant druk was op de beurs is de Amnesty-actie ook dit jaar 
weer succesvol verlopen en voor herhaling vatbaar. 
 

c) 10-decemberactie 2012.  
Ook dit jaar zijn we met de fakkeltocht bij de Lutherse Kerk gestart. De organisatie 
had er, vanwege de ligging, voor gekozen de start voor de toekomst zo te houden. 
Eveneens werd er een goed inhoudelijk programma in de Lutherse kerk neergezet. Er 
was weer veel belangstelling voor de tocht die prima verliep. 
Dave Hardy (van Amnesty Int. Nederland) hield een betoog over illegalen, wie zijn 
dat, waarom noemen wij ze zo, is dat terecht en is wereldburger niet een betere 
term. Daarna vond er een debat plaats met een panel die moest reageren op de 
stelling: “Illegalen hebben dezelfde rechten als Nederlanders” en met de toehoorders 
uit de kerk. Het geheel werd goed geleid door journalist Frénk van der Linden. De 
discussie werd als zeer zinvol en interessant ervaren.  
Aansluitend een optreden van theatergroep Mani met een muzikaal intermezzo 
waarbij o.a. ook een prachtig lied over Vrijheid gebracht werd. 
Na afloop kon men een Amnestytentoonstelling bezichtigen en een bezoek brengen  
aan de Amnestystand alwaar men o.a. een petitielijst m.b.t. de vrijlating van 2  
mensenrechtenactivisten kon tekenen. Dat werd dan ook veel gedaan.  
De actiecommissie kon ook dit jaar weer op een succesvolle activiteit terugkijken. 
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d) De Mars voor de vrijheid bij het Justitieel Complex Schiphol. Door allerlei  

omstandigheden konden maar een paar leden uit Haarlem hier aan deelnemen. 
 

e) Collecte 2013.  
Het was afgelopen februari de 11e keer dat er een landelijke collecte werd gehouden, 
ook in Haarlem. De drie collectecoördinatoren (leden van de werkgroep Haarlem) 
hadden zich opnieuw voor de organisatie van de collecte 2013 opgegeven en hun 
wijkhoofden, incl. de collectanten goed voorgelicht om met de collectebussen in 
Haarlem op pad te gaan. Net als vorig jaar werd vanuit Grand Café Brinkmann de 
start van de kick-off ingezet. De officiële aftrap werd gedaan door Heleen de Jonge 
van Ellemeet, bestuurslid van Amnesty International Nederland. Hierna trad 
theatermaker Fred Rosenhart  buiten op een klein podium op met een zelf gemaakt 
Amnestystuk, samen met theatergroep Mani..  
Door de aanwezige pers werd later in de Haarlemse kranten heel wat aandacht voor 
de collecte gevraagd. Voor de collecte-opbrengst Haarlem zie de rubriek financiën 
elders in dit verslag.  

 
f) Bibliotheek IJmuiden/Velsen 

In het kader van de poëzieweek werd de Amnestygroep Haarlem gevraagd om op 6 
februari 2013 naar de bibliotheek in Velsen te komen om de bezoekers aldaar in de 
gelegenheid te stellen brieven te schrijven voor Amnesty. Het initiatief van de Bieb 
was prima maar de uitgekozen datum hiervoor slecht. Er kwamen nl. zeer weinig 
mensen opdagen. 

 
g) Bevrijdingspop 5 mei 2013 

Twee van de groepsleden namen de organisatie van deze activiteit op zich. Men 
maakte gebruik van het reeds bestaande draaiboek. De activiteit verliep succesvol. 

 
h) Kunstmarkt 8 juni 2013. 

Hier hebben we met een informatiekraam gestaan. Er werd aandacht voor de 
Rusland campagne gevraagd. De aankleding van de stand was opvallend door o.a. 
een grote Poetinposter en ander materiaal met betrekking op de actie. Op zich was 
het geen grote markt maar ondanks dat toch veel handtekeningen opgehaald. 
  

i) Houtfestival 16 juni 2013 
Dit jaar heeft de groep toch weer mee kunnen doen aan het jaarlijks terugkerend 
Haarlemmmer Houtfestival. Om extra aandacht voor de actie “Ik schaam me diep” te 
trekken zijn de dames van theatergroep Mani gevraagd bij het publiek knuffels uit te 
delen en tegelijkertijd om een handtekening te vragen. Dit bleek een groot succes. 
Nog nooit hebben we in 1 dag zo veel handtekeningen verzameld nl. 736 stuks.  De 
actie ging over de strijd tegen het inhumane vreemdelingenbeleid in Nederland.  
 

j) Schalkwijk aan Zeefestival aan de Molenplas Haarlem. 
Op 25 augustus 2013 staan we met een informatiekraam op dit festival. Vanwege het 
grote succes vorig jaar heeft de gemeente met een paar andere organisaties besloten 
ook dit jaar het festival te laten plaatsvinden. Amnesty kreeg een gratis kraam 
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aangeboden. Hier staan we opnieuw met de Ruslandactie . De verzamelde 
handtekeningen op de petitielijsten zullen naar Amnesty Nederland gestuurd 
worden. 

 
 

k) Internationale Vrouwendag 8 maart 2013.  
Door allerlei andere acties in diezelfde tijd zijn we afgelopen jaar niet aan deze actie 
toe gekomen. Volgend jaar vroegtijdig contact opnemen met de St. De Brugmakers. 

 
 

l) Afsluiting Amnestyseizoen op 13 juli 2013. 
Ook dit jaar heeft de groep het seizoen afgesloten met een hapje en drankje bij één 
van de leden thuis. Het was weer een gezellig sfeertje. Conclusie: happening 
geslaagd! 
 

 

 

Tiny Ribbens 

Secretaris Amnestygroep Haarlem e.o. 

E: tiny.ribbens@xs4all.nl 

 023-5332083 

www.haarlem.amnesty.nl  

 
 

 

 

 

Amnesty International streeft naar een wereld waarin iedereen alle rechten geniet die zijn vastgelegd in de 

Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en andere internationale mensenrechtendocumenten. 

 
 

 

http://www.haarlem.amnesty.nl/

