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01-01-2016
NIEUWS VAN AMNESTY INTERNATIONAL
13 december: Aandacht voor de Dag van de Rechten
van de Mens
Toen ik vanochtend, 13 december, de stand zag van
Amnesty International met de grote vlag erachter,
dacht ik: Is dit niet te veel voor een kerk?
Het tegendeel bleek waar te zijn, er is zoveel
aandacht voor het werk van Amnesty geweest tijdens
deze dienst. Nu en ook de andere keren ontroert
het me, dat het noemen van de namen en de
voorbeden zo krachtig gebeurt. We voelen ons ook
als medewerkers van A.I. gesteund en zijn blij met
alle support. Vele brieven zijn ondertekend om regeringen aan te sporen gewetensgevangenen vrij te laten. Dit voert
allemaal terug naar de taak van A.I. te waken voor de Rechten voor de Mens.
Dit werkt omdat we met elkaar zijn!
Is niet Leyla Yunus al tijdens de acties voorwaardelijk vrijgelaten, zodat we voor haar geen brieven meer hoefden te
ondertekenen?
Leyla Yunus en haar man Arif Yunus zetten zich in voor de mensenrechten in Azerbeidzjan. Beiden zijn gevangen genomen
op resp. 30 juli en 5 augustus 2014. Zij werden veroordeeld tot gevangenis straffen van 8,5 en 7 jaar voor fraude en
andere misdrijven die te maken hebben met hun mensenrechtenwerk. Hun gezondheidstoestand verslechterde snel in de
zware gevangenisomstandigheden. Arif is op 12 november dit jaar voorwaardelijk vrijgelaten en nu is ook Leyla op vrije
voeten, zij het voorwaardelijk. Amnesty blijft hun zaak nauwlettend volgen en roept de Azerbeidzjaanse autoriteiten op
alle aanklachten en alle voorwaarden voor hun vrijlating onmiddellijk in te trekken.
Hartelijk dank, ook namens Amnesty West. Mijnstreek, Ike Westerhof-van Goudoever.
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22-01-2016
Nieuws van Amnesty International
Amnestie zondag: eerste zondag van de maand
Graag wil ik u het volgende doorgeven:nu in het
nieuwe jaar de kerkdiensten op de tweede zondag
van de maand plaats zullen vinden in verschillende
kerken, wil ik de Amnesty zondag graag verplaatsen
naar de eerste zondag van de maand .
In overleg met de predikanten blijkt dit ook een
goede optie.
De brieven zullen dan voor u klaarliggen en
willen dolgraag meegenomen worden om te verzenden.
Mocht ik verhinderd zijn, dan wijken we uit naar
de derde zondag van de maand.
Ik hoop dat we ook in dit nieuwe jaar weer met kracht aan de rechten van de mens zullen werken d.m.v. de brieven.
Leuk om nog even te vermelden is het volgende.Op de Dag van de Rechten van de Mens, half december, zijn met de
schrijfmarathon, waaraan wij ook meededen in de kerk op 13 december, 100.000 brieven verstuurd. Een mooi aantal, en met
resultaat.
Wilt u meer weten of hebt u vragen, dan hoor ik dit graag.
Ike Westerhof-van Goudoever, tel. 046-4519206
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01-02-2016
Nieuws van Amnesty International: schrijfactie voor de maand
februari
Deze maand vragen wij uw speciale aandacht voor
de situatie van 16 Jehovas getuigen , die in
november 2015 door een rechtbank in Taganrog in
Zuid-Rusland werden veroordeeld voor
extremistische activiteiten. Vier van hen kregen
voorwaardelijke gevangenisstraffen van meer dan
vijf jaar.
In 2009 werd de Jehova-geloofsgemeenschap in
Taganrog bestempeld als een extremistische
organisatie. De rechter oordeelde op grond van
publicaties dat Jehovas getuigen oproepen tot
dienstweigering, omdat ze in oorlogstijd geen wapens mogen oppakken. Ook vond de rechter dat er sprake was van opruiing
tegen andere religies. Dit omdat Jehovas getuigen vinden dat kerst een heidense traditie is.
In heel Rusland worden de activiteiten van Jehovas getuigen vervolgd en veroordeeld. Zo is hun officiële website sinds
november 2014 verboden.
GOED NIEUWS GOED NIEUWS GOED NIEUWS
Op 22 september 2015 werd de 22-jarige Tunesische student Marwan tot een jaar gevangenisstraf veroordeeld voor het
hebben van homoseksuele relaties. Op 5 november werd hij vrijgelaten.
Volgens artikel 230 van het Tunesische Wetboek van Strafrecht is het hebben van seksuele relaties tussen mensen van
hetzelfde geslacht strafbaar.Marwan werd volgens zijn advocaat op 5 november op borgtocht vrijgelaten zodat hij zijn
eindexamens aan de universiteit kon afronden. Daarna hoefde hij niet meer terug te keren naar de gevangenis, want in een
beroepszaak die diende op 17 december werd zijn straf verminderd tot twee maanden celstraf en een boete van 3.000 Dinars
(1.350 Euro).
Amnesty voerde actie voor de vrijlating van 'Marwan' en bedankt iedereen die hieraan meedeed.
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08-03-2016
NIEUWS VAN AMNESTY INTERNATIONAL
Graag wil ik uw aandacht vragen voor het volgende: op 8 maart is het weer Internationale Vrouwendag. Wij zullen daar op
6 maart in de kerk aandacht aan schenken en een extra actie voeren met petititelijsten.
We vragen dan om gerechtigheid voor de Turkse
advocate Eren Keskin. Zij verdedigt mensen die om
politieke redenen worden vervolgd. Samen met
andere vrouwelijke advocaten richtte zij een
organisatie op die juridische bijstand geeft aan
vrouwen die te maken hebben gehad met seksueel
geweld in detentie. Daar zijn de autoriteiten niet
van gediend. Er werden al meer dan 100 procedures
tegen haar aangespannen. Nu loopt er een zaak
tegen haar, omdat zij in een toespraak de
autoriteiten ter verantwoording riep voor de dood
van een 12 jarige jongen tijdens een militaire
actie; zij werd daarvoor in 2014 veroordeeld tot
10 maanden cel. Het zal nodig zijn om onze
handtekening te zetten.Verder zullen er, zoals
gewoonlijk, brieven zijn om mee te nemen. Voor wie
we dan schrijven zal ik in de eerstvolgende
Nieuwsbrief doorgeven.
Ook kreeg A.I. bericht terug van de Amerikaan
Albert Woodfox aan wie wij schreven op 12 december
met de schrijfmarathon: hij heeft duizenden
brieven van over de hele wereld ontvangen. Deze
brieven hebben hem veel kracht gegeven om door te
gaan met zijn strijd voor vrijheid. Hij stuurt ons
vrede en groeten.
A.I. ontving ook het bericht dat de voormalig
gewetensgevangene Jevgeny Vitishko is vrijgelaten
uit een Russisch strafkamp in december, mede
n.a.v. de brieven. Deze heeft hij allemaal mee
naar huis genomen. Wat fijn om te horen, dat de
brieven aankomen, mensen in de gevangenis een hart
onder de riem steken en dat er twee mensen zijn
vrijgelaten. Het is voor ons allen heel goed
nieuws en geeft goede moed om door te gaan.
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25-02-2016
Nieuws van Amnesty International
Goed nieuws:

Schrijfmarathon december 2015:

"Jouw bericht een bron van kracht"

Schreef ik in het bericht van Amnesty voor
Gaandeweg vorige week nog dat Albert Woodfox uit
de V.S. zo blij was met de vele brieven, nu kan ik
melden dat hij is vrijgelaten op 19 februari.
Is dat niet fantastisch? Hij heeft 43 jaar en 10
maanden vastgezeten in een cel zo groot als een
parkeerplaats, 23 uur per dag. Hij is nu 69 jaar.
Hij schreef o.a.: &.'Ik wil onze vrienden van A.I.
bedanken voor hun opmerkelijke steun van de
afgelopen jaren. Deze steun bereikte een
hoogtepunt na de Schrijfmarathon in december
2015'&
Deze berichten gaven hem een bron van kracht in zijn strijd voor de vrijheid.
Lees verder in Gaandeweg: ook Jevgeny Vitishko is vrijgelaten n.a.v. deze acties. Wat voelt dit aan als een geluk.
Onze solidariteit helpt! Hoe zal het deze mannen verder vergaan?
Voor de actie i.v.m. Internationale Vrouwendag, die we in de kerk op 6 maart zullen houden voor de advocate Eren Keskin
uit Turkije: zie het kerkblad.
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17-03-2016
Nieuws van Amnesty International.
GOED NIEUWS Naar aanleiding van de Schrijfacties
in december hebben we nog meer goed nieuws
ontvangen, dat ook u plezier zal doen. Hoewel er
in Nederland niet zoveel aandacht aan deze zaak is
besteed, hebben sommigen ook brieven geschreven om
te protesteren tegen kindhuwelijken in Burkina
Faso .
Met succes: de regering van Burkina Faso bereidt
plannen voor om de huwelijksleeftijd te verhogen
naar 18 jaar en om maatregelen te nemen tegen
gedwongen huwelijken. De wet is er nog niet, dus
druk blijft nodig, maar het ziet er positief uit.
GOED NIEUWS Op 22 september 2015 werd de 22-jarige Tunesische student Marwan tot een jaar gevangenisstraf
veroordeeld voor het hebben van homoseksuele relaties. Op 5 november werd hij vrijgelaten.Volgens artikel 230 van het
Tunesische Wetboek van Strafrecht is het hebben van seksuele relaties tussen mensen van hetzelfde geslacht
strafbaar.Marwan werd volgens zijn advocaat op 5 november op borgtocht vrijgelaten zodat hij zijn eindexamens aan de
universiteit kon afronden. Daarna hoefde hij niet meer terug te keren naar de gevangenis, want in een beroepszaak die
diende op 17 december werd zijn straf verminderd tot twee maanden celstraf en een boete van 3.000 Dinars (1.350
Euro).Amnesty voerde actie voor de vrijlating van 'Marwan' en bedankt iedereen die hieraan meedeed.
SCHRIJFAKTIE Op drie april zullen er brieven liggen om te versturen naar Iran , een land dat nog zeer gesloten is voor
ons en waar ook de doodstraf nog wordt gepraktiseerd. Hiermee is niet iedereen het eens.
De 27-jarige activiste Atena Daemi werd in mei 2015 veroordeeld tot 14 jaar cel vanwege haar kritiek op de doodstraf
middels haar activiteiten o.a. op twitter en facebook. Ook verspreidde ze protestpamfletten en had ze contact met de
families van terdoodveroordeelden en de nabestaanden van slachtoffers van het geweld na de verkiezingen van 2009.
Ze heeft sinds haar gevangenschap in oktober 2014 lichamelijk klachten.De gevangenisautoriteiten doen dit af als
stressverschijnselen en weigeren haar buiten de gevangenis te laten behandelen. Het zal fijn zijn om voor haar te
schrijven.
SPECIALE AANDACHT Deze maand vragen wij uw speciale aandacht voor de situatie van 16 Jehovas getuigen , die in
november 2015 door een rechtbank in Taganrog in Zuid-Rusland werden veroordeeld voor extremistische activiteiten.
Vier van hen kregen voorwaardelijke gevangenisstraffen van meer dan vijf jaar. In 2009 werd de Jehova-geloofsgemeenschap
in Taganrog bestempeld als een extremistische organisatie. De rechter oordeelde op grond van publicaties dat Jehovas
getuigen oproepen tot dienstweigering, omdat ze in oorlogstijd geen wapens mogen oppakken. Ook vond de rechter dat er
sprake was van opruiing tegen andere religies. Dit omdat Jehovas getuigen vinden dat kerst een heidense traditie is. In
heel Rusland worden de activiteiten van Jehovas getuigen vervolgd en veroordeeld. Zo is hun officiële website sinds
november 2014 verboden.
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21-04-2016
Goed nieuws van Amnesty International
Graag wil ik even extra doorgeven, dat er weer
mensen zijn vrijgekomen n.a.v. de acties van 15
december.Het gaat om de gewetensgevangene Phyoe
Phyoe Aung , haar man en nog tientallen
studentenactivisten uit Myanmar . Dit is een grote
overwinning voor de mensenrechtenactivisten.
Nadat Phyoe Phyoe Aung in 2014 was opgepakt,
braken er door het hele land studentenprotesten
uit.Deze golf van demonstraties eindigde in maart
2015 toe de politie extreem geweld gebuikte in
Letpadan. Tientallen studenten werden
gearresteerd. De oproep om hun vrij te laten in nu gehoord.Amnesty houdt de vinger aan de pols.Ieder die zich heeft
ingezet voor de vrijheid van Phyoe Phyoe Aung wordt hartelijk bedankt.
Ook is er weer een brief uit Rusland gekomen n.a.v. onze schrijfactie.Deze keer is hij aan mijn man gericht; de brief
is in het hoofdkantoor te Amsterdam vertaald.Het ging om de zaak van de lokale Jehova getuigen uit Taganrog.Zij werden
schuldig bevonden en veroordeeld voor het organiseren van religieuze activiteiten, die voor de wet als extremistisch
beschouwd worden. Het vonnis van de rechtbank is nog niet van kracht, omdat er hoger beroep is aangetekend. Tijdens dit
beroep wordt er naar de rechtmatigheid en legitimiteit van het vonnis gekeken.
Ike Westerhof van Goudoever
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15-05-2016
Nieuws van Amnesty International
Beste mensen, hierbij wil ik aan u doorgeven dat
de brieven van Amnesty op Pinksteren 15 mei
zullen klaarliggen, zowel in Grevenbicht als in
Sittard.
Het doet me goed, dat we deze maand schrijven
voor een Tibetaan . Zoals u weet wordt het land
Tibet, de bewoners en hun prachtige gedachtegoed,
nog steeds ernstig onderdrukt door China. Wij
bezochten eens een vluchtelingenkamp van de
Tibetanen in Noord India en waren diep onder de
indruk van hun vredige manier van leven. Onze
groep kon daar haast niet wegkomen, zo groot was de rust die er heerste en de vriendelijkheid van de mensen.
We vragen uw speciale aandacht voor de situatie van de bekende Tibetaanse schrijver en blogger Druklo , die op 17
februari drie jaar gevangenisstraf kreeg na een oneerlijk proces.Het is onduidelijk wat de exacte aanklacht tegen Druklo
is. De ware reden dat hij werd opgepakt is vermoedelijk een kritische blog die hij drie dagen voor zijn arrestatie
schreef. De blog ging over de toenemende aanwezigheid van de Chinese politie op straat aan de vooravond van de
herdenking van de Tibetaanse opstand in 1959.Druklo werd in 2010 ook al eens opgepakt omdat hij een kritisch artikel had
geschreven over de protesten in Tibet in 2008.
Het goede nieuws: De Mexicaanse mensenrechtenverdediger Gustavo Castro Soto kwam op 1 april veilig aan in Mexico-stad.
Sinds hij op 3 maart als enige getuige was geweest van de moord op de Hondurese inheemse leider Berta Cáceres, mocht hij
Honduras niet verlaten. Amnesty vreesde voor zijn veiligheid en voerde actie voor zijn terugkeer naar Mexico. Gustavo
Castro Soto was bij Cáceres thuis toen zij werd doodgeschoten en raakte daarbij ook gewond. Hij legde
getuigenverklaringen af en zocht bescherming bij de Mexicaanse ambassade. Hij vreesde voor zijn leven in Honduras, maar
mocht het land niet verlaten.
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05-06-2016
Nieuws van Amnesty International.
<b>Graag wil ik aan u doorgeven dat komende zondag, 5 juni, de brieven voor Amnesty klaarliggen.</b>
In Gaandeweg zal ik de vertaling van de
Russische brief, die een drietal mensen van ons
hebben ontvangen, doorgeven.
Deze maand vragen wij uw speciale aandacht voor
de Oekraïner Gennady Afanasyev , die zich
verzette tegen de inname van de Krim door Rusland.
Hij is na een oneerlijk proces veroordeeld tot
zeven jaar strafkamp.
Gennady Afanasyev is advocaat en fotograaf. Hij
heeft toegegeven dat hij betrokken was bij kleine
brandstichtingen uit protest tegen de inname van
de Krim. Hij werd door Russische autoriteiten
opgepakt en veroordeeld voor deelname aan terroristische activiteiten. De aanklacht lijkt politiek gemotiveerd en zijn
straf is buitensporig hoog.
Afanasyev werd gedwongen om een belastende verklaring af te leggen over twee medeverdachten, de Oekraïense filmmaker
Oleg Sentsov en de student Aleksandr Kolchenko. Nadat Afanasyev zijn verklaring tijdens de rechtszitting introk sloegen
bewakers hem. Dat hij niet meewerkte leidde mogelijk tot een zwaardere straf. Afanasyev zit nu in een Russisch strafkamp
vlakbij de poolcirkel.
GOED NIEUWS

Ike Westerhof-van Goudoever/Hans Pelman, 05-06-2016
Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl,
Nieuwsid: 1752, Subitem: 43.

Pagina 9 van 18

[ Activiteiten> Amnesty Int. ]

20-06-2016
NIEUWS VAN AMNESTY INTERNATIONAL
Graag wil ik u vertellen dat er naar aanleiding
van brieven die wij enkele maanden geleden
verstuurden vier mensen uit onze kerkgemeenschap
een brief uit Rusland terug hebben gekregen. Ook
al zijn dit standaardbrieven, we weten in elk
geval dat er naar gekeken wordt.
Ik vind het fijn als u aan mij zou willen
doorgeven wanneer u een brief terug krijgt. Ik kan
dit aan de Regionale Afdeling melden en aan het
hoofdkantoor in Amsterdam. Daar kunnen brieven
vertaald worden, indien gewenst.
Ik wil u hierbij de vertaling van de brief uit Rusland doorgeven:
"Uw brief inzake de belangen van de lokale Jehova getuigen uit Taganrog (in 2009 als extremistische organisatie
bestempeld, red.) is bekeken door de procureur van het district Rostov.
Op 30 november 2015 zijn Nikolai Trotsiuk, Yuri Baklushin, Aleksandr Skvortsov en Aleksei Koptev door de rechtbank in
de stad Taganrog schuldig bevonden en veroordeeld voor het organiseren van religieuze activiteiten die voor de wet als
extremistisch gelden. Ook hebben de mannen minderjarigen aangezet tot het plegen van misdaden uit religieuze haat. De
overige gedaagden (12 mensen, red.) zijn veroordeeld vanwege hun lidmaatschap van deze organisatie.
Het vonnis van de rechtbank is nog niet van kracht, omdat er beroep tegen is aangetekend. Tijdens dit hoger beroep
wordt er naar de rechtmatigheid en legitimiteit van het vonnis gekeken.
O.V. Tkachenko, hoofd van de afdeling van staatsaanklagers."
Met vriendelijke groet, Sébastian Menninga
Projectmedewerker Rusland | Project Assistant for the Russian Federation, Eastern Europe, the Caucasus and Central
Asia.
Laten we doorgaan met de brieven, het is nog altijd zo hard nodig en we horen ook het goede nieuws, dat ons steunt.
Ike Westerhof-van Goudoever, e-mail: westgoud@hetnet.nl
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21-06-2016
Nieuws van Amnesty International.
Alweer heb ik goed nieuws te melden:
Yecenia Armenta is VRIJ .De Mexicaanse moeder van
twee kinderen werd in 2012 opgepakt en verdacht
van moord op haar man. Ze werd gemarteld en
verkracht. Na vier jaar cel is ze nu vrij.
Ik wil alle mensen die zich voor me hebben
ingezet enorm bedanken. Zonder jullie hulp zou het
niet mogelijk geweest zijn. Blijf vechten voor
anderen.
Ik geef dit graag aan u door, wij hebben ook voor
haar geschreven.
Verder wil ik u zeggen voor wie wij de volgende brief zullen versturen op zondag 3 juli:
Opgepakt in aanloop naar demonstratie Op 25 april 2016 gingen in Egypte veel mensen de straat op om te demonstreren
tegen de overdacht van twee kleine Egyptische eilanden aan Saudi-Arabië. De autoriteiten sloegen de protesten hard neer
en arresteerden die dag ruim tweehonderd mensen. In de aanloop ernaartoe werden al negentig mensen opgepakt, waaronder
Ahmed Abdullah . Volgens de autoriteiten deed hij pogingen 'de staat te ontwrichten'.
Hinder en intimidatie vanwege werk Abdullah is de voorzitter van een prominente ngo: de Egyptische Commissie voor
Rechten en Vrijheden. Hij hield zich bezig met onderzoek naar mensen die zijn verdwenen, vermoedelijk door toedoen van
de regering. Ook stond hij de familie bij van een Italiaanse student. Het lichaam van de student werd gevonden met
ernstige sporen van marteling.
De autoriteiten vallen Abdullah continu lastig vanwege zijn werkzaamheden. In januari kon hij nog maar net ontkomen
toen veiligheidsagenten hem probeerden te ontvoeren uit het koffiehuis waar hij vaak komt.
Op 25 april pakten zwaarbewapende en gemaskerde agenten Ahmed Abdullah thuis op. Een agent sloeg hem meerdere keren met
de loop van zijn geweer. Abdullah kan levenslang krijgen voor verzonnen aanklachten; enkel en alleen omdat hij opkomt
voor de mensenrechten.
Wat waren in juni de brieven snel van de Amnesty tafel meegenomen. Ik dank u hiervoor.
Ike Westerhof-van Goudoever, e-mail: westgoud@hetnet.nl
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26-08-2016
Nieuws van Amnesty International
In september beginnen we weer met het schrijven
van de brieven.
Deze keer sturen we brieven voor India. Omdat we
geen adres in India hebben, zullen we een
Nederlandse én een Engelse brief naar de Ambassade
sturen . De Engelse brieven zullen dan per
diplomatieke post naar India worden gestuurd of
men mailt een brief met de vermelding van de
aantallen brieven.
Hier volgt de informatie over de zaak die in
India speelt:
Deze maand vragen wij uw speciale aandacht voor Nirupabai, een inheemse Adivasi-vrouw, die op het veld aan het werk was
toen ze het geluid van een bulldozer hoorde. Ze rende terug naar het dorp en zag haar huis in puin liggen; al haar
spullen en voedselvoorraad waren verwoest. Het dorp moest wijken voor de komst van mijnbouw. In de gebieden waar kolen
worden gewonnen wonen veel Adivasi-gemeenschappen. Zij zijn nauw verbonden met de bossen en het land waar ze vaak al
generaties lang wonen. Volgens Indiase en internationale normen en wetten moet de overheid de inheemse Adivasi actief
betrekken bij besluiten die gevolgen hebben voor hun grondgebied en bestaan. Dit gebeurt in de praktijk niet. De
overheid laat het na om de Adivasi die door de mijnbouw worden getroffen te informeren. Ook krijgen ze geen of
onvoldoende compensatie.
En het goede nieuws
Argentijnse rechtbank laat vrouw vrij die vastzat na miskraam De 27-jarige Belén uit Argentinië werd tot acht jaar cel
veroordeeld nadat ze een miskraam had gekregen. Ze ging er tegen in beroep. Eergisteren besloot een Argentijnse rechter
dat er geen reden was om haar in voorarrest vast te houden. Het hooggerechtshof van Tucumán moet nog een uitspraak doen
in de zaak van Belén. Desondanks is zij extreem blij met de voorlopige vrijlating.
Het verhaal van Belén begon toen ze in 2014 met buikpijn in het ziekenhuis werd opgenomen. Zij bleek zwanger te zijn.
Na een miskraam gaf het medisch personeel haar aan bij de politie. Zij werd namelijk verdacht van abortus, wat in
Argentinië verboden is. Twee jaar zat Belén in voorarrest voordat een lokale rechtbank tot een celstraf van acht jaar
veroordeelde wegens moord. Haar advocaat ging in beroep tegen het vonnis. Dat wacht zij nu in vrijheid af. Op 26 juli
van dit jaar overhandigde Amnesty de lokale autoriteiten meer dan 120.000 handtekeningen van actievoerders van over de
hele wereld met de oproep om Belén vrij te laten. Zij had nooit berecht mogen worden. Een miskraam krijgen is geen
misdrijf. Amnesty blijft de Argentijnse autoriteiten oproepen de aanklacht tegen haar in te trekken.
Het is fijn om weer met de brieven te starten en daar zullen we op zondag 4 september mee beginnen.
Ike Westerhof-van Goudoever, e-mail: westgoud@hetnet.nl
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01-10-2016
Nieuws van Amnesty International
Deze maand vragen wij uw speciale aandacht voor
Guo Feixiong die al drie jaar gevangen zit omdat
hij demonstreerde voor persvrijheid in China . Hij
ging in hongerstaking omdat hij in de gevangenis
slecht werd behandeld. Zo dwong het
gevangenispersoneel hem om voor hen te knielen en
namen ze zijn boeken in.De prominente schrijver en
mensenrechtenactivist Yang Maodong , beter bekend
als Guo Feixiong, werd in november 2015
veroordeeld tot zes jaar celstraf. Hij werd
opgepakt omdat hij in januari 2013 deelnam aan een
demonstratie nadat autoriteiten een krantenartikel aanpasten waarin werd opgeroepen tot meer burger- en politieke
rechten.Feixiong ging lange tijd in hongerstaking waardoor hij erg is verzwakt. Op zijn verzoek werd hij overgeplaatst
naar een andere gevangenis waar hij nu in het ziekenhuis verblijft. De autoriteiten beloofden hem humaan te behandelen.
En het goede nieuws: De Iraanse natuurkundige Omid Kokabee (33) is voorwaardelijk vrijgelaten. Hij zat een
gevangenisstraf van tien jaar uit. Amnesty beschouwde Kokabee als een gewetensgevangene, omdat hij tijdens zijn verzet
nooit geweld heeft gebruikt.
In 2011 werd Kokabee opgepakt omdat hij verdacht werd van het samenspannen tegen de nationale veiligheid. Later werd
hij beschuldigd van het communiceren met de vijandige regering van de Verenigde Staten en het maken van illegale en
onrechtmatige winst. In werkelijkheid werd Kokabee veroordeeld omdat hij weigerde mee te werken aan militaire projecten
in Iran en om zijn legale banden met buitenlandse academische instellingen.Op twee oktober zullen de brieven
klaarliggen.
Ike Westerhof-van Goudoever, e-mail: westgoud@hetnet.nl
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01-11-2016
Nieuws van Amnesty International
Op zondag 6 november zullen de brieven van
Amnesty weer voor u klaarliggen.
Het is fijn, dat er steeds zoveel brieven worden
meegenomen. Omdat we ook altijd goed nieuws horen
en lezen, weten we waarom we blijven volhouden! Ik
hoor vaker van u, dat dit nieuws u steunt.
Ook wil ik u doorgeven wat een echtpaar me
vertelde vorige keer: Zij steken elke dag een
Amnesty-kaars aan voor de gevangenen. Wat een mooi
en licht gebaar.
Deze maand vragen wij uw speciale aandacht voor
Lin Xiurong , een van de drie burgerjournalisten die de Chinese autoriteiten hebben opgepakt omdat ze verslag deden van
protesten in aanloop naar de bijeenkomst van economische wereldleiders begin september. Qin Chao en Yuan Ying worden
vastgehouden zonder toegang tot een advocaat of hun familie. Van Lin Xiurong ontbreekt nog ieder spoor, zo is niet
bekend waar zij wordt vastgehouden en wat de aanklacht tegen haar is. Amnesty vreest dat de drie vrouwen het risico
lopen in gevangenschap gemarteld te worden.
De Chinese autoriteiten wilden de straten leeg hebben tijdens de G20-top in Hangzhou. De inwoners kregen daarom een
week vakantie en korting op toeristische attracties buiten de stad. De straten rondom de bijeenkomst werden afgesloten.
In aanloop naar de top vonden in enkele Chinese steden demonstraties plaats. De drie burgerjournalisten werden opgepakt
omdat ze verslag deden van deze protesten. Ze werkten voor een website waarvan de medewerkers vaak worden lastiggevallen
door de autoriteiten omdat ze verslag doen van mensenrechtenschendingen en demonstraties.
GOED NIEUWS
GOED NIEUWS
De Canadees-Iraanse professor Homa Hoodfar is op maandag 27 september vrijgelaten uit de Evin-gevangenis in de
Iraanse hoodfstad Teheran. Amnesty beschouwde haar als een gewetensgevangene en voerde actie voor haar. Op 6 juni 2016
werd de gepensioneerde professor in de antropologie opgepakt. Sindsdien zat ze in eenzame opsluiting vanwege verzonnen
aanklachten; ze zou een bedreiging vormen voor de nationale veiligheid.
Haar vrijlating komt op dezelfde dag dat de Canadese en Iraanse autoriteiten bekendmaakten met elkaar in gesprek te
gaan over heropening van ambassades in elkaars landen. Hoodfar (65) heeft een neurologische aandoening en is vrijgelaten
op humanitaire gronden, zo verklaarden Iraanse staatsmedia. Eerder weigerden de autoriteiten haar toegang te geven tot
medische zorg. In een rapport dat 18 juli 2016 verscheen toonde Amnesty aan dat het onthouden van medische zorg een
martelmethode is die Iran regelmatig inzet.
Ook wil ik u alvast laten weten dat we de Dag van de Rechten van de Mens in de Johanneskerk zullen gedenken op zondag 4
december. Er is dan ook weer een stand, waar u kaarsen e.d. kunt kopen.
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04-12-2016
Nieuws van Amnesty International
'STA NIET STIL BIJ MENSENRECHTEN, KOM IN ACTIE ',
zo is het motto dit jaar voor 10 december, de Dag
van de Rechten van de Mens. Wij zullen bij deze
rechten in de Johanneskerk stilstaan en in actie
komen op zondag 4 december.Er zullen meerdere
mensen uit de Regionale Werkgroep W.M. aanwezig
zijn in de kerk en er is een stand.We doen mee met
de landelijke schrijfmarathon, er kunnen 4 à 5
brieven getekend worden, die gezamenlijk worden
opgestuurd naar het hoofdkantoor van Amnesty. Net
als vorig jaar.
Er liggen deze keer géén brieven om mee naar huis te nemen. We richten alle aandacht op deze actie.
In het kort zal ik hier weergeven om wie en waarover het gaat:
1. Annie Alfred ( Malawi) is een meisje van 10 jaar, zij heeft albinisme. Men wil haar lichaamsdelen gebruiken voor
het bereiden van een magische drank. Ze kan worden vermoord. We schrijven voor Annie omdat haar leven bedreigd wordt,
alleen maar omdat zij albinisme heeft.
2. Mahmoud Abu Zeid , en fotograaf uit Egypte bekend onder de naam Shawkan . Hij is opgepakt op 14 augustus 2013. Hij
fotografeerde die dag het hardhandig neerslaan van een demonstratie door veiligheidstroepen.
Mogelijk krijgt hij de doodstraf. We schrijven voor Shawkan omdat hij onmiddellijk en onvoorwaardelijk vrijgelaten moet
worden. Hij maakte alleen maar gebruik van zijn recht op vrije meningsuiting.
3. De inheemse bewoners van Peace River Valley in Canada. Een stuwdam dreigt het leefgebied van deze inheemse bewoners
te vernietigen. Het probleem is dat zij gedwongen worden uitgezet door de inname van de grond. We schrijven voor deze
bewoners omdat ze opkomen voor de grond waarop ze wonen en waarvan ze leven. De regering heeft bescherming beloofd, maar
komt die belofte niet na.
4. Ilham Tohti (China), professor in de economie, Oeigoer. Hij is veroordeeld op 23 september 2014. Wegens
separatisme. Veroordeeld tot levenslange gevangenisstraf. We schrijven voor Isham Tohti omdat hij onmiddellijk en
onvoorwaardelijk vrijgelaten moet worden. Hij maakte alleen gebruik van zijn recht op vrije meningsuiting.
5. Fomusoh Ivo Feh (Kameroen), hij is student. Op 13 december is hij opgepakt. Wegens een poging tot het organiseren
van rebellie. Mogelijk krijgt hij 20 jaar celstraf. We schrijven voor Fomusoh omdat hij alleen maar werd opgepakt
vanwege het doorsturen van een smsje.
Mede door de schrijfmarathon van vorig jaar zijn 5 mensen vrijgelaten,zoals u weet. Laten we hopen dat we ook nu succes
hebben met onze schrijfacties.
Dan is er een SCHRIJFMARATHON op 11 december in het Gruizenkerkje.
Hier is een feestelijk programma, dat ik u van harte aanbeveel ( zie folder op het prikbord)
Tussen één en vijf uur kunt u meeschrijven ( met de hand). Er is koffie, thee en tractatie.
Verder zal er een veiling zijn van kunstwerken/cadeaus vanaf 15 uur, iedereen kan meebieden.
Tevens wordt er muziek gemaakt.
Verder wil ik u vertellen dat ik per 1 januari zal stoppen met de Amnesty brieven in de kerk.
Ik heb het een kleine 11 jaar heel graag gedaan.
Daarover zal ik nog een keer apart schrijven om u te bedanken voor alle samenwerking.
Riet Coolsma is bereid dit kerkenwerk van me over te nemen. Daar ben ik heel blij mee. Amnesty heeft haar hart, ze wil
zich graag hiervoor inzetten. Er zullen dan misschien enkele kleine veranderingen plaatsvinden i.v.m. het samengaan der
kerken. U zult over deze afstemming bijtijds horen.
Ike Westerhof-van Goudoever. E-mail: westgoud@hetnet.nl
Vervolg op volgende pagina >>
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08-12-2016
Nieuws van Amnesty International.
Met veel warmte denk ik terug aan 4 december
waarop we in de kerk o.a. de Rechten van de
Mens herdachten en van mij afscheid genomen werd
met hartelijke woorden.
Ds. Joachim Stegink gaf me ook een licht als
herinnering en ik heb het al gebrand om aan de
verbondenheid tussen mensen te denken, in de kerk
en daarbuiten.
Wat een mooi cadeau.
Ik was ook blij dat ik u allen kon bedanken voor
uw inzet om Amnesty te steunen met de brieven,
met uw solidariteit. En dit al zovele jaren.
Als eerste bracht Rietje Molemaker Amnesty in de kerk in de jaren 90. Daarna was het Roel Molemaker die het overnam en
begin 2006 nam ik het weer van Roel over.
Deze keer waren bijna alle leden van de groep Amnesty Westelijke Mijnstreek in de kerk aanwezig. Ook dat was voor mij
erg feestelijk.
Nu rest me nog om u te zeggen dat de volgende schrijfactie zal zijn op 8 januari.
Er is dan een gezamenlijke kerkdienst in de Johanneskerk.
U weet dat Riet Coolsma voortaan de brieven en de andere besognes van Amnesty in de kerk onder haar hoede neemt.
De achtste januari zal zij dit samen doen met Henny Veldman, u wel bekend uit de Ontmoetingskerk.
Ik wens ons allen veel succes met onze brieven en hoop dat onze acties effect zullen hebben.
Dat mensen bevrijd mogen worden&.
Hartelijke groet, Ike Westerhof-van Goudoever. E-mail: westgoud@hetnet.nl
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04-12-2016
NIEUWS VAN AMNESTY INTERNATIONAL
Met veel warmte denk ik terug aan 4 december, waarop we in de kerk o.a. de Dag van de Rechten van de Mens herdachten en
van mij afscheid genomen werd met hartelijke woorden.
Ds. Joachim Stegink gaf me ook een licht als herinnering en het heeft al gebrand om aan de verbondenheid tussen mensen
te denken, in de kerk en daarbuiten.
Wat een mooi cadeau.
Ik was ook blij dat ik u allen kon bedanken voor uw inzet om Amnesty te steunen met de brieven, met uw solidariteit. En
dit al zovele jaren. Deze keer waren bijna alle leden van de groep Amnesty Westelijke Mijnstreek in de kerk aanwezig.
Ook dat was voor mij erg feestelijk.Als eerste bracht Rietje Molemaker Amnesty in de kerk in de jaren 60. Veel vroeger
dan ik dacht. Rietje vertelde dat de brieven aan een touwtje hingen, je kon en één afhalen en met de hand naschrijven.
Hiervandaan komt het woord 'voorbeeldbrieven', dat nog lange tijd is gebruikt. Vervolgens heeft Liesbeth Linker een tijd
lang de brieven verzorgd. Daarna was het Roel Molemaker die het overnam, ik nam het weer van Roel over en nu neemt Riet
Coolsma voortaan de brieven en de andere besognes van Amnesty in de kerk onder haar hoede. Fijn.
Nu rest me nog om u te zeggen dat de volgende schrijfactie zal zijn op 8 januari.Er is dan een gezamenlijke kerkdienst
in de Johanneskerk. De achtste januari zal Riet dit samen doen met Henny Veldman, u wel bekend uit de Ontmoetingskerk.Ik
wens ons allen veel succes met onze brieven en hoop dat onze acties effect zullen hebben. Dat mensen bevrijd mogen
worden&. Hartelijke groet,
Ike Westerhof-van Goudoever E-mail: westgoud@hetnet.nl
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