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Verslag vergadering LG 51 van 27 maart 2018 
 
1) Aanwezig: Johan, Marc, Mieke, Kelly, Christine, Joyce, Roos, Kathleen 

Verontschuldigd: Dominick 
 
2) Goedkeuring verslag februari 2018: ok  
 
3) Briefschrijfacties en petities 
 

a) MENA 
 

i) Vrouwenrechtenactiviste in Iran opgepakt wegens protesten tegen verplichte 
hoofddoek. Ook haar man zit gevangen wegens protest tegen armoede. Maar geen brief 
te vinden. 

ii) Prof van VUB: gezondheid gaat sterk achteruit.   
iii) Goed nieuws: geen doodstraf 17 jarige jongen die meevocht met Koerden en voor 

lidmaatschap van verboden groepering eerst tot doodstraf was veroordeeld, en nu tot 5 
jaar 

iv) Jezidi vrouwen in vluchtelingenkampen: ze werden vervolgd door IS (verkocht, verkracht, 
…).  Er zijn nog duizenden die vast zitten, anderen ontheemd in Irtak.  Ze zitten o.a. in 
zeer onhygiënische omstandigheden in kampen in Griekenland.  Op hun vlucht kwamen 
ze al telkens in schrijnende omstandigheden en zitten nu vast in kampen aan de grens 
van Europa. De Jezidi gemeenschap heeft gevoel dat politie en leger in de kampen niets 
doet om hen te beschermen.  Ze voelen zich vergeten en aan hun lot overgelaten. Er 
moeten oplossingen komen op internationaal niveau, niet enkel de verantwoordelijkheid 
van Griekenland. 
 

b) Israël/Palestina: 
 

i) Bedoeïenen families moeten huis verlaten want op de door Israël bezette Westbank. 
ii) 16 jarige Tamimi (zie vorig verslag) heeft volgens krantenartikel schuldig gepleit om 

‘maar’ 8 maanden celstraf te krijgen.  
 

c) Colombia 
 

i) Spoedactie: 59/18  gemeenschap Yukpa op grens tussen Colombia en Venezuela; hebben 
dubbele nationaliteit; worden uitgewezen door Colombia. Hebben echter recht om in 
Colombia te wonen want hebben evengoed de Colombiaanse nationaliteit.  Kathleen 
stuurt later brief. 

ii) Parlementsverkiezingen: heel nipte meerderheid van partijen voor vredesakkoord.  Heel 
versnipperd landschap.  Vorige president Uribe met rechtse partij is tegen vredesakkoord 
en heeft toch veel stemmen gehaald. 

iii) Afro-Colombiaanse leider die vermoord is  zijn familie moest naar rechtbank voor in 
beschuldiging stelling van daders, maar zijn zoon is ondertussen ook al vermoord. 

 
 
4) Duiding: zie hierboven; geen nieuws van Jayyus 
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5) Postvak IN – Amnesty nationaal en internationaal 
 

a) Trieste verjaardag voor Raïf Badawi die al 5 jaar gevangen zit en nog steeds 950 stokslagen 
moet krijgen. 

b) Voorzitter AI Turkije nog steeds in de cel. 
c) Schrijfmarathon breekt nog steeds records. 

i) Case Tsjaad: overgebracht naar andere gevangenis waar hij wel medicatie krijgt. 
ii) Clovis uit Madagaskar laat weten hoe de kaartjes hem een hart onder de riem steken. 

d) We tekenen kaartje voor Erica.  Marc stuurt op. 
 
 
6) Fondsenwervende activiteiten en financiën 
 

a) Etentje: 
i) Datum: 17/11 
ii) Zaal KA Assebroek: Johan heeft prijzen gekregen: zaal = 18 euro/uur; keuken = 50 euro.  

Niet duidelijk hoe de uren gerekend worden + hoe het zit met opkuisen? 
iii) Balsemboom: niet zo evident want twee zalen. 
iv) Voorlopig houden we nog op Spiegelrei. 
v) Thema: idee = Egypte?  Eens vragen aan Rudy. 

 
b) Quiz 2019: 15 of 22 maart  Marc vraagt of Minnewater vrij is + Johan vraagt voor 

Atheneum Assebroek.  Lokale dienstencentra zullen te klein zijn.  Thema = milieu 
 
7) Inhoudelijke acties 
 

a) Allemaal mensen, zie vergadering van 7/3 van 11.11.11 waar Kelly en Christine waren 
 

i) Aanwezig: PVDA, Masereelfonds, VIVA, Eutopia, ACV, Huis Mens, diversiteitsdienst, 
Vredesweek, zeer ijverige vrijwilligster; voorgezeten door Vorming Plus; 11.11.11 was 
ziek. 

ii) Vormgeving in zelfde lijn als 2017 
iii) Inzet tegen armoede, ongelijkheid, klimaatverandering  vluchtelingen centraal als 

volwaardige burgers; doorbreken migratiemythe.  Uitleg over vorige keer.  Boekje was 
gedrukt op 5000 exemplaren en lag overal te verkrijgen in Brugge. 

iv) Snel rondje tafel voor mensen die al ideeën hebben.  Enkele mensen hebben wel een 
idee voor event dat ze onder 11.11.11  willen zetten.  Moet ingediend worden voor eind 
mei (voor drukken boekje). Communicatieplan nog wel niet helemaal duidelijk (was 
vorige keer wat archaïsch).  Wie vorige keer meewerkte was er zeer lovend over: groot 
bereid, grote kracht, uit eigen kring breken.  Thema’s: vrouwen in 14-18, Zeebrugge en 
vluchtelingen, buurtfeest moskee Diksmuidse Heirweg, Pierre Muyle kunstenaar voor 
Masereelfonds, …  Sommige dingen zijn al vroeger, dus zeker niet voor boekje, maar 
misschien wel via andere kanalen (mail, website, …). 

v) Belangrijk: als je wat plant, overleggen zodat niet iedereen op dezelfde dag acties 
organiseert. 

vi) Eind september (autoloze zondag?) tot begin november. 
vii) Vraag of Amnesty zijn acties wil koppelen aan Allemaal Mensen. Nog niet gevraagd aan 

AIVL of dat hoe dan ook toelaatbaar is. In het boekje staan betekent niet automatisch de 
standpunten van 11.11.11 onderschrijven (bv. Rode Kruis stond er vorige keer ook in, 
maar is uit principe geen lid van de koepel). 

viii) Waarom wel?  Beroep doen op grote bestand en bekendheid; volgens organisatoren 
blijft iedereen verantwoordelijk en initiatiefnemer.  Vrees was dat iemand anders onze 
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actie zou claimen.  Blijkt geen argument te zijn.  Er zijn anderen die misschien met ons 
willen meewerken.  Is ook ok, zolang het ons initiatief blijft en wij de invulling geven.  
Waarom niet? Blijft het genoeg ons initiatief en blijft het wel onder de AI paraplu?  
Besluit: behoudens bezwaar van AIVL doen we het.  Goed argumenteren naar AIVL 

ix) To do 
(1) Heel snel AIVL contacteren = Kelly 
(2) Sprekers: vragen aan Vorming Plus = Kathleen + Kelly,  moet wel een interessante 

interactieve avond worden; te bekijken met Vorming Plus. Namen: Kati Verstrepen, 
Eva Brems?  

(3) Liefst Biekorf = vragen aan stad = Marc 
 

b) Tentoonstelling december 2018 
 

i) Zaal beschikbaar van 1 tot 15, maar nog niet verder duidelijk. 
ii) Marc spreekt af met eigenaar tentoonstelling wanneer hij het materiaal kan ophalen. 
iii) Opening op 1 december om 19.30 uur 
iv) Draaiboek wordt gemaakt door Marc. 
v) Johan vraagt na wanneer toelatingen er zijn voor kaarsenverkoop om te zien hoe de 

planning te maken. 
vi) Kathleen contacteer Wies.  Wies moet maar te voet komen vanaf het station, hij is jong 

genoeg! 
vii) Opening = op uitnodiging, beperkt tot 60.  Wie uitnodigen : allen die wel eens iets doet 

voor ons als vrijwilliger. 
 

c) Dialoogtafels 
i) 4 december (dinsdag) in stadhuis. 
ii) Idee van vluchtelingen en armoede wordt toch niet zo slecht onthaald, maar wel 

opentrekken naar mensen zonder domicilie (daklozen, Roma, transmigranten, niet 
begeleide minderjarigen enz.).  Dus daar kan wel een tafel rond georganiseerd worden. 
Dokters van de Wereld in SAS zouden willen meewerken. Wat met Fernand Maryssael 
die in Zeebrugge werkt?  Heeft blijkbaar wel problemen met politici in Brugge.  Wel 
zorgen dat het een dialoog blijft. Anderzijds moeten we wel een stem geven aan 
verschillende opinies.  Mieke stemt dat verder af. Maar thema is al wel ok: mensen die 
uit onze maatschappij vallen, vinden ze toegang tot gezondheid? = ‘Recht op gezondheid 
voor iedereen’ (dus ook daklozen, vluchtelingen, …). 

iii) Intern werkgroepje nodig om thema verder uit te werken (samen met Dokters van de 
Wereld) = Mieke + Kelly + Joyce + Marc.  Om voor te bereiden, voorstel datum bijeen 
komen klein werkgroepje: 13 of 17 of 19 april. 

 
d) Petitie-actie op MOOOV en Jazz 

i) Thema: gerechtigheid voor Chinese MR activiste Ni Yulan die opkomt voor mensen die 
gedwongen worden hun huizen te verlaten. 

ii) Jazz op 21/4 in Schouwburg  Kathleen, Mieke, Joyce en Christine.  Let op: naam 
Christine nog door te geven.  Kathleen heeft nog geen verdere info gekregen van AIVL. 

iii) MOOOV 
(1) Kathleen = trekker; contact met Bert Maes. 
(2) Kathleen maakt Doodle; ook naar vroegere vrijwilligers (Marijke, Frederic, …)  

vragen aan AIVL 
 

e) Algemene vergadering 
i) Resolutie voor landenteam Israël / Palestina dat dit weer geactiveerd wordt en dat 

landenteams verder worden gezet ook als vrijwilligers afhaken. 



 

4 

ii) Resolutie over MR instituut en feit dat er nog altijd geen onafhankelijk instituut is in 
België ondanks op de vingers zijn getikt door VN.  Staat in regeringsakkoord maar wordt 
tegen gehouden door een partij in de coalitie.  Hoe pak je dat aan?  Kan interessante 
discussie geven. 

iii) Wie gaat: Kathleen, Mieke, Kelly.  Johan zou graag gaan, maar nog niet zeker. 
iv) Kathleen stelt zich kandidaat voor raad van bestuur van AIVL.  Wie niet kan gaan, 

volmacht geven. 
 

f) 13 mei moederdag.  Schrijven of actie voor bijzondere mama: Egyptische advocate die 
opkomt voor vrouwelijke slachtoffers van huiselijk geweld.  Laagdrempelig = petitie tekenen 
en kaartje sturen vanuit de groep tijdens vergadering  op 24/4.  Niets meer; we zijn een 
dutsige groep, maar het zij zo. 

 
g) Feest in park: 30 juni. 

 
i) Kelly heeft een tent op het oog voor 200 euro. Kleur?  Geel bestaat maar is volgens Kelly 

wel heel erg NVA.  Zwart?  Welke kleur past best bij duck tape zodat we ze later zonder 
veel op te vallen aan elkaar kunnen plakken? 

ii)  Thema nieuwe campagne op komst tegen Microsoft en Renault rond kobalt.  Wel 
voorbeeldbrieven maar nog geen visueel materiaal. 

iii) Voorstel: vier groepen: computer, auto, batterijcellen, kathodemateriaal  met elkaar 
verbinden met een draad waarlangs je met een ook moet zonder aan te raken.  Kathleen 
vraagt aan neefje bij VTI Tielt die zoiets gemaakt hebben. 

iv) Inschrijving = 30/4 = Kelly 
 

h) Schrijfmarathon 
 

i) 22 december 
ii) Kathleen vraagt bib, Marc vraagt Snuffel. 
iii) We proberen Brody  Neuenschwander. 

 
 
8) Deelname werkgroepen 
 

a) Dialoogtafels: vergadering van 22/3 
 

i) Toelichting over armoedeatlas van Vlaanderen: armoede ouderen daalt, die van kinderen 
stijgt.  Nu is St. Pieters armer dan St. Jozef. 

ii) Nadenken tegen juni over keuze van werking: moeilijk om ons daarover uit te spreken 
omdat we een tijdje weg zijn geweest.  Er komt alsmaar meer bij, want na elke dialoog is 
er een extra thema om op te volgen.  Hoe dat doen als er alsmaar thema’s bij komen? 
Bv. armoedetoets: de kennis van wie een dossier moet invullen is onvoldoende van hoe 
armoedetoets te gebruiken; kennis van armoede is te beperkt. 

iii) Vierkant tegen eenzaamheid n.a.v. sterfgevallen van eenzame mensen met meldpunten 
en noodnummer. 

iv) Verpleger van Egyptische origine heeft uitleg gegeven hoe vreemdelingen wegwijs te 
maken in papieren enz.  Zal ook meewerken rond ‘administratieve toegankelijkheid van 
zorg’. 

v) CAW Werkgroep wonen; voorstel vormingshuis openen in Brugge; negatief advies want 
er zijn al initiatieven, liever iets mobiels. 
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vi) Overleg Immobiliën kantoren over toegankelijkheid.  Belangrijk blijft dat huur betaald 
wordt en dat onderhouden wordt.  De immo kantoren hebben geen echt zicht op 
diensten die bestaan. 

 
b) Noord Zuid raad: volgende keer verslag 

 
 
9) Varia 
 

a) Voorstel om eens met de hele groep naar de Dossin kazerne te gaan: Christine heeft een 
goede gids. Maar we zullen eens een datum moeten prikken. 

b) Website: ok dat Johan een website voor Amnesty Brugge maakt.  Navragen bij AIVL wat 
vereisten zijn qua lay-out.  Ook eens kijken bij andere groepen wie een eigen website heeft 
en hoe dat er uit ziet en wat ze er mee doen. 

 
 

17/04 - 01/05 MOOOV festival 
21/04 Jazz optreden met petitie 
24/04 Volgende vergadering LG51 bij Joyce, ’t Hoge 14 Sint-Andries Brugge 
28/04 AV Amnesty in Brussel 
30/06 Feest in Park 
04/12 Dialoogtafels 
01-15/12 tentoonstelling 
10/12 Debat / lezing 70 universele verklaring rechten van de mens 
22/12 schrijfmarathon 
 


