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Verslag vergadering LG 51 van 28 november 2017 
 
1) Aanwezig: Johan, Kathleen, Marc, Kelly, Mieke, Christine, Joyce, Roos 

Verontschuldigd:   
 
2) Goedkeuring verslag oktober 2017: ok  
 
3) Briefschrijfacties en petities 
 

a) Briefschrijfacties en MENA 
i) Brief voor Egypte: klopjacht op leden van LGBTI nadat bezoekers op een rockconcert met 

een regenboogvlak zwaaiden.  Publiekelijk aan de schandpaal met namen in grote 
kranten.  Ze worden in de val gelokt via datingsites.  Wetsvoorstel dat LGBTI strafbaar 
wordt.  Brief om dit wetsvoorstel te annuleren en klopjacht te stoppen. 

ii) Petitie in kader BRAVE campagne in Iran: Man die geen zorgen krijgt ondanks ziekte.  
Tweemaal veroordeeld tot 19 jaar omwille van opkomen voor mensenrechten en 
communicatie met Amnesty.  Is ook gefolterd door revolutionaire wacht. 

iii) Andere brieven = voor de schrijfmarathon. 
 

b) Israël/Palestina: nog altijd geen nieuws van de Palestina groep. 
 

c) Colombia: petitie gericht aan president over situatie van de Afro-Colombiaanse 
gemeenschap: staat op de website. 

 
4) Duiding 
 

a) Wereldwijde acties voor directrice en voorzitter van Amnesty Turkije die opgepakt waren 
samen met andere MR verdedigers.  Beschuldiging hulp aan terreurgroepen; later heeft de 
openbare aanklager dit verzwaard tot lidmaatschap van terreurgroepen.  Nog steeds geen 
geloofwaardige feiten.  Directrice is op borg vrijgelaten in afwachting proces, voorzitter zit 
nog vast.  Repressie is enorm toegenomen na poging tot staatsgreep: 150.000 mensen 
opgesloten, vele kranten gesloten, veel mensen ontslagen, … 

b) Iran: na presidentsverkiezing van Rohani in 2013 hoop op betere MR toestanden, maar dat 
was niet waar: de repressie nam enkel toe: hardhandige ondervragingen, lange straffen, 
doodstraf, creëren van angst.  Hij heeft niets waar gemaakt van zijn beloften. 

c) Goed nieuws: MR verdedigster vrijgelaten in Bahrein op 22/10.  Ze weet niet hoe haar 
rechtszaak er voor staat noch wat de voorwaarden van haar vrijlating zijn, maar ze dankt 
alvast Amnesty voor de steun. 

 
5) Inhoudelijke acties 
 

a) Schrijfmarathon 
 

i) Materiaal: flyers Marc + infobrochures + affiches  
ii) Marc zorgt voor voorbeeld brieven (nog te krijgen, 50) + leeg papier (1000) + 

lijntjesbladen + cases + placemat met welke weg een brief aflegt + posters in groot van 
cases + goed nieuws + 2 x varken voor bijdrage postzegel + insteekmapjes.  Alles voor (a) 
Snuffel, (b) bib, en (c) dienstencentra. 

iii) Kelly heeft nog doos stylo’s van Amnesty. 
iv) Assortimentje kaarsen voorzien = Johan 
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v) Snuffel 
(1) Geen panelen in Snuffel 
(2) Marc zorgt nog voor lampjes, verlengdraad, draad en wasspelden.  
(3) Patrick komt muziek spelen; namiddag, speelt Sefardische en Spaanse muziek. 
(4) Van 10 tot 22 uur; opzetten vanaf iets voor 10 uur. 
(5) We staan in Exit en in programma Vorming Plus. 
(6) Workshop kalligrafie met John in de namiddag. 
(7) Pers is uitgenodigd, brief voor VIP is klaar: Marc nodigt uit. 
(8) Nog andere verenigingen aan te schrijven.  Honduras werkgroep best informeren 

over alle acties in Vlaanderen  vanaf volgende week zou er een kaartje staan op 
website AI waar wat gebeurt. 

(9) Kelly schrijft hogescholen aan. 
(10)Aanwezigheid: Marc van 10 tot 22 uur. 

vi) Dienstencentra: Kathleen geeft brieven, Kelly print materiaal en zorgt voor verdeling. 
Kelly zal alles afgeven aan de centraverantwoordelijken en info geven.  Schrijfactie vindt 
plaats op donderdag 14 en vrijdag 15. 

vii) Praktische afspraken bib 
(1) Van 10 tot 17 uur. 
(2) Opstellen om 9.30 = Kathleen + Joyce tot 12 uur. 
(3) Kelly van 12 tot 14 uur; Christine van 14 uur tot 16 uur; Dominic van 16 tot 17 en 

brengt daarna alles naar de Snuffel.  Marijke komt ook helpen van 14 tot 16 uur. 
(4) ’s morgens zal iemand aanwezig zijn om te zeggen hoe en waar; er zullen 3 lange 

tafels zijn + panelen voor velcro.  Affiches moeten dus ook met velcro zijn.  
viii) Engels boekje via De Ryghere?  Ze vragen sponsoring 100 euro.  Boekjes gratis te 

verdelen om door te geven.  Ok, want ze doen ook veel voor Amnesty.  We vragen wel: 
info op zijn facebook, sticker plakken in boek + folder, affiche aan venster. 

 
b) Opvolging werkvergadering voor tentoonstelling december 2018: antwoord Vorming Plus dat 

ze nog met ons willen samen werken voor debat.  We stellen een datum voor in januari. 
 

6) Fondsenwervende activiteiten 
 

a) Etentje 
i) Zeer goed georganiseerd, zeer lekker, zeer amusant, was lichter dan andere jaren. 
ii) Wat kan beter: alternatief voor vegetariërs 
iii) Groei?  Het moet haalbaar blijven voor koken, opdienen, afwas. 
iv) Kelly: zal zeker in de toekomst mogelijk zijn in een dienstencentrum vanaf 2018 

   
b) Kaarsen 

i) Overlopen van organisatie.  Kleine verandering voor ophalen ‘avonds kaarsen in AD 
Oostkamp op 15/12: Mieke verlaat op tijd Delhaize St. Michiels en gaat Marc redden in 
Oostkamp. 

ii) Elke week per mail toch nog even de praktische afspraken voor ophalen bij en terug 
brengen naar Kathleen herhalen zodat het voor iedereen duidelijk is. 

iii) Op de kaarsenverkoop de affiche van schrijfmarathon ophangen + flyers uitdelen! 
 
7) Postvak IN – Amnesty nationaal en internationaal. 
 

a) Prof VUB ter dood veroordeeld!  Deelnemen aan petitie !!! 
b) Evaluatie Amnesty dag: over het algemeen goed tot zeer goed (91 reacties). 
c) In Mijn Amnesty zijn er vier presentaties beschikbaar: Colombia vandaag, 

klimaatverandering, basiscursus en marathon. 
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8) Deelname werkgroepen 
 

a) Demand Dignity: Kelly moet nog mail sturen voor dialoogtafels. 
b) Noord Zuid raad:  Johan heeft deelgenomen.  Er is sprake van een nieuwe reeks ‘allemaal 

mensen’.  We moeten zorgen dat we er deze keer bij zijn.  Johan neemt contact op met 
11.11.11. 

 
9) Varia 

a) Etentje: eventueel 10/2.   
 

 

01-02/12 eerste weekend kaarsenverkoop 
08-09/12 tweede weekend kaarsenverkoop 
15-16/12 derde weekend kaarsenverkoop 
16/12 schrijfmarathon Snuffel + bibliotheek 

9/1 groepsvergadering bij M&M in de nieuwe keuken !!! 
 


