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Café Mondiaal: actief tegen

nodig onder burgers en bedrijfsleven.

klimaatverandering

Is dat draagvlak er al? Een klein deel van de
burgers erkent dat de klimaatverandering een
groot probleem is. Zij voelen ook de urgentie
voor het nemen van vergaande maatregelen.
Maar de meesten raakt het niet persoonlijk. Het
dagelijkse leven gaat zijn gangetje en men heeft
andere beslommeringen. De klimaatverandering
wordt ontkend of men vindt dat het zo’n vaart
niet loopt. Politiek en wetenschap zullen wel
tijdig met een oplossing komen ? Maar het besef
groeit dat de gevolgen niet ver in de toekomst
liggen.

Op 3 november 2016 organiseert Heerlen
Mondiaal in samenwerking met het
Vredesplatform de 34 ste editie van Café
Mondiaal met als thema: actief tegen
klimaatverandering.
Deze editie begint om 19.30 en vind, zoals bijna
altijd, plaats in Café Pelt, Pancratius-plein 48 in
Heerlen.
Het klimaat verandert snel met veel ernstige gevolgen, overal op de wereld. Is het onvermijdelijk
of onomkeerbaar? Zo nee, wat kunnen wij er nog
aan doen?
Bijna iedere maand worden er weerrecords
gebroken: de warmste maand ooit gemeten, de
natste maand, de droogste enz. Wereldbreed
geldt dat ook voor de temperatuur op jaarniveau
voor de afgelopen 15 jaar. Het klimaat verandert
snel, sneller dan ooit in de geschiedenis. En inmiddels is ook algemeen aanvaard dat menselijk
handelen de hoofdoorzaak is.
Klimaatverandering is vooral al merkbaar op het
zuidelijk halfrond (onder andere via een versterkte El Niño). Ook in onze streken wordt het
duidelijk in de vorm van steeds vaker voorkomend extreem weer.
Het heeft even geduurd, maar nu is er eindelijk
een wereldwijd besef onder politici dat er snel en
meer maatregelen moeten worden getroffen dan
in de afgelopen 40 jaar. Dit heeft in december
2015 geresulteerd in het Klimaatverdrag van
Parijs.

Een tot nog toe (te) kleine groep bezorgde
burgers heeft het initiatief genomen om te pogen
meer draagvlak voor maatregelen te krijgen. Zij
willen de kennis over klimaatproblematiek maar
ook de actiebereidheid onder burgers vergroten.
Want verandering begint met weten !
Cafe Mondiaal
Deze aflevering van Café Mondiaal wordt georganiseerd door HeerlenMondiaal en enkele
mensen die actief zijn op het gebied van
klimaatverandering. Eliane Géron en René van
de Luer verzorgen de korte inleiding. Een en
ander vindt plaats onder auspiciën van
HeerlenMondiaal. Harrie Winteraeken is zoals
altijd de gespreksleider.
Café Mondiaal beoogt verdieping te geven aan
inhoudelijke thema’s, die betrekking hebben op
mondiale problemen: ontwikkelingsproblematiek,
verdeling armoede en rijkdom, vredesvraagstukken, klimaat- en milieuproblemen, enz.

De bijeenkomsten bestaan behalve uit een korte
inleiding, vooral uit gesprek en discussie. Er
De gemeenten van Parkstad Limburg hebben in wordt over het algemeen geen gebruik gemaakt
2016 ook een klimaatplan gepresenteerd. Hierin van ‘ingevlogen deskundigen’, maar alle aanwezigen krijgen desgewenst de gelegenheid om
staan maatregelen beschreven om in 2040 100
% energieneutraal te zijn (Palet 3.0). Maar om dit hun zegje te doen.
te bereiken is vooral ook een breed draagvlak
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De bijeenkomsten zijn zelf niet specifiek gericht
op resultaat, maar men kan wel inspiratie en
motivatie opdoen om met een bepaald thema
aan de slag te gaan.
Café Mondiaal is meestal de eerste donderdag
van de maand in café Frits Pelt.
Voor meer informatie kunt u terecht bij Eliane
Géron, René van de Luer of bij Harrie
Winteraeken
Harrie Winteraeken (voorzitter)
06-52375611
hwinteraeken@hotmail.com
Eliane: 06-45069408 eliane.geron0@me.com
René: 06-16385351 rvanderluer@gmail.com
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Natuurlijk zitten onze handige vrijwilligers weer
klaar om samen met u uw kapotte of defecte
spullen te repareren. Dus start de computer niet
meer op of loopt uw naaimachine vast? Blijft het
koffiezetapparaat lekken of zit er een gat in uw
broek? Gun uw spullen een tweede leven!
Zo proberen wij, bij te dragen aan veiligheid
onderweg en het kleiner maken van die als maar
groeiende afvalberg door u bewust te maken dat
defect niet kapot hoeft te zijn.
Al met al een goede reden om het repaircafé te
bezoeken.
Wie niets heeft om te repareren kan gewoon een
kijkje komen nemen, de koffie en de thee staan
klaar.
Tot ziens bij ons Repaircafé !!

Repaircafé Parkstad in teken van
goede fietsverlichting

Het team van Repair café Parkstad Limburg is
op zaterdag 26 november van 10.00 – 13.00
weer present in:
Activiteitencentrum The Break
Schandelermolenweg 24
6415 GG Heerlen
Dit Repair Cafe staat in het teken van: “goed
verlicht de weg op” in samenwerking met de
ANWB Lichtbrigade.
Deze jaarlijkse campagne van de ANWB wijst
fietsers in de herfst, als het eerder donker wordt,
op het belang van goede fietsverlichting en biedt
hun de mogelijkheid hun eigen fietslampen na te
kijken, zodat ze straks goed zichtbaar zijn.
Dus kom langs bij onze Repair bijeenkomst en
neem je fiets mee. Wij checken je verlichting en
geven advies. Zolang de voorraad strekt
monteren wij een gratis fietsverlichtingsset.
Dus wees er snel bij !

Vrijwilligers !
Wij zijn nog steeds op zoek naar handige
mensen op het gebied van het repareren van
elektrische apparaten, fietsen, klokken ed. die
een keer in de maand ons team willen versterken, Wij hebben totaal 9 bijeenkomsten per jaar.
Meer informatie:
Voor vragen over of het aanmelden van bijv een
reparatie kunt u contact opnemen
telefonisch: 06-53562168 of via de mail;
repaircafeparkstadlimburg@gmail.com
Meer informatie over het Repaircafé kunt u vinden op onze website www.repaircafeparkstad.nl
en de facebookpagina onder repaircafepark
stad”.
Kijk ook eens op de landelijke website,
www.repaircafe.nl.
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Incidentele activiteiten van MC De
Heksenketel in november

In november 2016 organiseert moedercentrum
De Heksenketel weer een aantal incidentele
activiteiten:
Wandeling Terworm
Stichting Vrouwengroep Vlinder organiseert op
dinsdag 1 november 2016 een Afghaans
solidariteitsmaaltijd.
U kunt op deze avond genieten van heerlijke
Afghaanse gerechten.
De opbrengst van deze avond komt ten goede
aan het project Naaiatelier voor kansarme
vrouwen en kinderen in Afghanistan.
De kosten van deze maaltijd bedragen: € 12,50
U bent om 18:00 uur van harte welkom in de
woonkamer van de Corisberg, Corisbergweg
189b in Heerlen .
Als u belangstelling heeft kunt u zich tenminste
één dag van te voren aanmelden !
Dit kan bij de voorzitster Basira Sediqi:
op: b.sediqi@hotmail.com
op 045-5422356 en op 06-53353803

Vandaag blijven we lekker dicht bij huis en
bespreken de afstand van de wandeling met de
personen die meegaan.
We gaan van minimaal 3 kilometer uit.
Wanneer : woensdag 9 november 2016
Tijd
: 13.00
Verzamelen bij De Heksenketel
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Herfststukje maken

Haal de herfst-kleuren in huis door een mooi
herfststukje te maken.
Neem zelf een leuke pot mee en een
snoeischaar.
Wanneer : Donderdag 10 november 2016
Tijd
: 13.00 – 15.00
Kosten : € 3,00
Boetseren met klei

oktober 2016
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Adventskrans maken

De adventsdagen staan weer voor de deur. Leuk
om weer een mooie krans op tafel te hebben
staan.
Neem eventueel van thuis mooi groen mee uit de
tuin, een snoeischaar en leuke versieringen.
Wanneer
Tijd
Tijd
Kosten

:
:
:
:

Donderdag 24 november 2016
13.00 – 15.00
19.00 - 21.00
€ 5,00

Voor meer informatie en aanmelden van deze
activiteiten kunt u terecht bij:
Cindy 045-5723372 of email:
mcdeheksenketel@gmail.com
Mc de Heksenketel,
Mijnzetellaan 6
Heerlen
http://www.mc-deheksenketel.nl/

Lekker met uw handen in de klei en uw fantasie
de vrije loop laten gaan.
Wanneer : Donderdag 17 november 2016
Tijd
: 13.00 – 15.00
Kosten : € 3,00

Wij zijn ook te vinden op Facebook:
https://www.facebook.com/pages/Mc-deHeksenketel/247119558817026
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Vooraankondiging
10 december:
Dag van de Mensenrechten

Naast de incidentele activiteiten heeft
moedercentrum De Heksenketel ook vaste
activiteiten:
Maandag:
09.30 - 14.00
11.00 - 15.00
12.00 - 13.00
12.30 - 14.30
13.00 - 14.30

2e Hands kledingwinkel open
Chinees Dansen
Lunch
Computer les
Hulp bij formulieren invullen

De Universele Verklaring van de Rechten van de
Mens werd op 10 december 1948 aangenomen
door de algemene vergadering van de Verenigde
Naties. De universele verklaring is niet juridisch
bindend, maar heeft in de loop der jaren grote
morele betekenis gekregen als belangrijkste
internationale standaard op het gebied van de
mensenrechten.

2e Hands kledingwinkel open
Naailes
Lunch
Hulp bij formulieren invullen
Meditatie en energetische
reiniging

Amnesty International werd opgericht in 1961 en
streeft naar een wereld, waarin iedereen alle
rechten geniet, die zijn vastgelegd in de
Universele Verklaring van de Rechten van de
Mens. Amnesty doet onderzoek en voert actie
gericht op het tegengaan en stoppen van
ernstige schendingen van al deze rechten.

Dinsdag:
09.00 - 12.00
10.00 - 12.00
12.00 - 13.00
13.00 - 14.30
13.00 – 14.00

Woensdag:
09.30 - 14.00
10.30 - 11.30
12.00 - 13.00
13.00 - 14.30
14.00 - 16.00

2e Hands kledingwinkel open
Callanetics
Lunch (laatste woensdag v/d
Maand wereldlunch)
Hulp bij formulieren invullen
Knoppenproject (alleen op
afspraak)

Heerlen Mondiaal in samenwerking met de
Amnesty International in Parkstad organiseert op
Zaterdag 10 december een fakkeloptocht door
Heerlen om aandacht te vragen voor specifieke
schendingen.
Ook dit jaar sluiten we ons aan bij de landelijke
Schrijfmarathon van Amnesty International
Voor meer informatie:

Donderdag:
09.00 - 12.00
09.30 - 10.30
09.30 - 14.00
11.00 – 12.00
12.00 - 13.00
13.00 - 15.00
13.00 - 14.30

Nederlandse Conversatie les
Yoga
2e Hands kledingwinkel open
Zumba/Body Fit
Lunch
Breien
Hulp bij formulieren invullen

Vrijdag:

Op vrijdag zijn er géén
activiteiten

Kees van Veen
06-42311835
c.van.veen@home.nl
Meer details komen in de volgende Inkijk.
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Paulus Schäfer & Feigeli Prisor
"De jonge virtuoos en de
bescheiden meester…”

november 2016
RESERVEREN:
Reserveren concert:
045-5310929 (ma t/m vr 10:00-12:00)
info@theaterlandgraaf.nl
Theater Landgraaf
Kerkberg 4
6374 ES Landgraaf
www.theaterlandgraaf.nl
www.swil.nl

Theater Landgraaf presenteert i.s.m.Stichting
Wereldmuziek in Limburg een absoluut unieke
combinatie… Nooit eerder traden deze twee
grootheden van de gipsy swing op in deze
samenstelling.
Tezamen met Wattie Rosenberg op viool,
Sendelo Schäfer op ritme gitaar en tot slot Noah
Schäfer op contrabas in Landgraaf !
Paulus Schäfer mag inmiddels gerust een oude
bekende genoemd worden in Theater Landgraaf,
in 2003, 2009 en 2012 zorgde hij reeds voor
sensationele concerten met zijn fenomenale
techniek als uniek handelsmerk.
Feigeli Prisor is na bijna een half leven excellent
gitaar spelen een soort van levende legende
geworden.
Trouw aan de eeuwenoude Sinti-traditie van het
mondeling doorgeven van hun inspirerende,
emotionele muziek kennen de meesten hem als
een echte meester van de gipsy-gitaar die als
geen ander zijn gevoel in de muziek kan
leggen...
Een waar spektakel dient zich aan…
vingervlugge technisch spetterende noten en
passionele gevoelige snaren zullen uw oren
verwennen en uw hart verwarmen…
Zaterdag 5 november 2016
Entrée: € 13,50
Aanvang 21.00 uur
Zaal open: 20.30 uur

pagina 6

De Inkijk

nummer 9

Wereldarmoededag 17 oktober 2016

november 2016

pagina 7

de plaats innam van op zich zelf zijn en ikke,
ikke, ikke.
Na de heerlijke soep gemaakt door mensen van
Radar was het tijd voor de vijf sociale debatten
die afzonderlijk en tegelijkertijd in kleine groepjes
werden gehouden.

De werelddag van verzet tegen armoede en
uitsluiting stond in het teken van ontmoeting en
het delen van kennis en ervaringen.

Er was een mooie mix van mensen die in armoede leven, geïnteresseerden en beroepskrachten uit voornamelijk de hulp/dienstverlening. Men
had een open houding en er was al vlug het
vertrouwen om kennis en ervaringen te delen,
want alles wat je zei was goed daar werd geen
oordeel aan opgehangen.

Iedereen werd welkom geheten, Stichting Buurt
Tijdens de debatten werden knelpunten besprokbeheer Molenberg (SBM) bedankt voor hun
gastvrijheid en bedankjes gingen ook uit naar de en, maar ook tips aangedragen voor verbeteringen en wat er zou moeten veranderen. Er was
sponsoren voor hun financiële steun.
begrip voor elkaar, er was respect.
Het werd tijd om elkaar te begroeten en te
ontmoeten. Dit deden we met de Ubuntu groet.
(Ubuntu is een humanistische filosofie van de
Bantoelanden ten zuiden van de Sahara.
Ubuntu gaat uit van “ik ben omdat wij zijn”. Een
mens wordt pas een mens door andere mensen.
We zijn wie we zijn doordat we worden gezien,
erkend en gerespecteerd door andere mensen.
De gemeenschap vormt de waarde van het
individu en andersom, de gezamenlijke wijsheid
overstijgt de individuele wijsheid, je bent
verbonden met en afhankelijk van de ander om
te kunnen bestaan.) Deze filosofie sluit nauw
aan op de visie van de Vierde Wereld.
We begroetten elkaar met “ik zie je” waarop de
ander antwoordde met “hier ben ik”. Dat is nog
eens wat anders dan elkaar gewoon gedag
zeggen. Het leek erop dat men een opener
houding kreeg om elkaar werkelijk te ontmoeten.
In ieder geval was er een ontspannen sfeer
geschapen.
Om in de Afrikaanse sfeer te blijven heeft Joze
het “verhaal van de soepsteen” voorgedragen.
Afrikanen zijn ware verhalenvertellers, dit om zo
hun geschiedenis en hun ervaringen en kennis
door te geven van generatie op generatie. Het
verhaal van de soepsteen ging over eerlijk delen
en het ondervinden dat er genoeg is voor
iedereen waardoor vreugde en verbondenheid

De dag werd afgesloten met een hapje en een
drankje en er werd nog nagepraat over hoe deze
dag ervaren was. Iedereen was het er over
eens dat dit een zinvolle, leerzame bijeenkomst
was menigeen had er wat van opgestoken en
meer inzicht gekregen in wat armoede met een
mens doet.
De verslagen van de sociale debatten worden
verwerkt tot een aanbevelingsnota, die nog dit
jaar aangeboden worden aan Peter van Zutphen,
wethouder van sociale zaken en welzijn, die ondanks zijn vol geplande agenda het toch belangrijk vond om even aanwezig te kunnen zijn.
Hij gaf aan blij te zijn dat deze dag wederom
werd georganiseerd om zo het armoede vraagstuk onder de aandacht te brengen, waarmee
een beroep wordt gedaan op de samenleving,
maar uiteraard ook op de overheid.
Voor geïnteresseerden kan de nota opgevraagd
worden bij ATD Vierde Wereld Zuid Limburg
zuid-limburg@atd-vierdewereld.nl
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Teken voor een referendum over
TTIP en CETA !
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De WERELD achter ons VOEDSEL

Kunnen we op een duurzame manier de
groeiende wereldbevolking voeden in harmonie
met de natuur en de draagkracht van de aarde ?
Deze vraag staat centraal in het boek:‘De
WERELD achter ons VOEDSEL’.
De ‘vrijhandelsverdragen’ TTIP en CETA
bedreigen de democratie.
Grote bedrijven kunnen overheden aanklagen
voor speciale tribunalen als deze democratisch
beleid aannemen dat de kansen van het bedrijf
op winst aantast. Dit kost de belastingbetaler
soms miljarden euro’s.
Europa moet de vaak slechtere Amerikaanse en
Canadese standaarden op het vlak van arbeid,
sociale bescherming, milieu, dierenwelzijn
en consumentenbescherming accepteren. Dan
voeren wij hun wetgeving in Europa in zonder
dat burgers of parlementen daar nog iets over te
zeggen hebben.
De onderhandelingen zijn geheim.

In ‘De WERELD achter ons VOEDSEL’ wordt
vanuit verschillende invalshoeken gekeken naar
de wereldvoedselvoorziening en hoe deze zich
ontwikkelt, nu en in de toekomst. In samenhang
bezien wordt zo inzichtelijk waar het in essentie
mis gaat en belangrijker nog, hoe het anders zou
kunnen. Er zijn geweldige mogelijkheden om
veel meer mensen te voeden met eenzelfde
niveau van productie van gewassen; door het
tegengaan van verspilling, het veranderen van
eetpatronen en het voorkomen dat de productie
van biobrandstoffen ten koste gaat van de
voedselvoorziening.
‘De WERELD achter ons VOEDSEL’ is rijk
geïllustreerd en bevat veel cijfers en informatie
over de belangrijkste knelpunten en mogelijkheden om het recht op genoeg voedsel voor
iedereen te garanderen.

Wij burgers hebben bij dit alles het nakijken.
Daarom willen we een referendum !
Ondersteun je dit, teken dan de petitie op:
https://ttip-referendum.nl/
Voor meer informatie en uitleg:
https://ttip-referendum.nl/
http://ttipalarm.nl/

Voor meer informatie of bestellen:
http://werelddelen.nl/
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CETA en TTIP:
schrap controversiële bepalingen!

Alle landen van de Europese Gemeenschap op
een half na zijn akkoord gegaan met het CETA
handelsverdrag met Canada. Wallonië zet de
rest de voet dwars. Dit Waalse verzet komt
aardig in de buurt van dat sympathieke Gallische
dorpje even voor het jaar nul. Daarbij staat
Wallonië niet alleen, overal is er forse oppositie
en protest tegen CETA en TTIP.
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hierop beslissen. Het mag niet zo zijn dat
bijvoorbeeld overheidsmaatregelen ten behoeve
van milieu, klimaat of volksgezondheid opzij
worden gezet voor de winst van multinationals.
Als CETA en TTIP zo veel voordelen bieden,
waarom schrapt men dan niet die controversiële
bepalingen? Is dat stijfkoppigheid van de onderhandelaars die voor de volle winst gaan? Is
‘grotendeels’ niet ook een mooi resultaat? Of zijn
er andere belangen?
Het wantrouwen tegen multinationals is terecht
groot. Zij blijken te vaak te staan voor
ongecontroleerde macht, eigenbelang en
belastingontwijking.

De voorstanders van CETA schermen met
miljarden voordelen voor alle partijen door het
wederzijds schrappen van invoerrechten. Dat die
Harrie Winteraeken
miljarden invoerrechten ook inkomsten zijn voor
Voorzitter HeerlenMondiaal.
de overheden waarbij het achterwege blijven
Reactie op berichten DDL en LD 22-10-2016.
leidt tot bezuinigingen of belastingverhoging, is
blijkbaar een ondergeschikt puntje.
Ongebreidelde productie en vrijhandel zijn niet
meer in deze tijd. Tegenwoordig dienen deze te
gebeuren onder de internationale overeenkomsten en voorwaarden van het Maatschappelijk
Verantwoord Ondernemen. Handelsverdragen
zoals CETA en TTIP zouden dat moeten
ondersteunen en niet ondermijnen.
Zeer controversiële bepalingen van CETA en
TTIP zijn de mogelijkheden die multinationals
krijgen om schadeclaims in te dienen bij aparte
tribunalen, die los staan van de rechterlijke
macht. De schadeclaims, die gemakkelijk kunnen oplopen tot miljarden, kunnen voortkom-en
uit overheidsbeleid dat hun winstkansen kan verNoot van de redactie:
kleinen.
Nu is er veel op- en aan te merken op overheidsbeleid, maar dat staat wel onder democratische
controle. En ook al zijn het politieke keuzes, de
meeste beslissingen worden genomen na afweging van alle maatschappelijke belangen. En onze
rechtelijke macht toetst aan democratisch tot
stand gekomen wetten.
CETA en TTIP ondergraven grondbeginselen van
onze rechtstaten. Deze grondbeginselen mogen
niet worden doorkruist door bevoegdheden te
geven aan oncontroleerbare tribunalen, waarvan
niet duidelijk is hoe zij argumenten toetsen en

Op: https://www.meerdemocratie.nl/steunwallonie kunt u een steunverklaring tekenen om
de waalse parlementariërs op te roepen hun
poot stijf te houden.

Colofon
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Di 1 Solidariteitsmaaltijd
Heerlijk Afghaans eten
.
Corisbergweg 189b
Heerlen
Aanvang: 18.00
Do 3

Café Mondiaal: actief tegen klimaatverandering
Café Pelt
Pancratiusstraat 48
Heerlen
Aanvang: 19.30

Za 5

Concert: Paulus Schäfer & Feigeli Prisor
Theater Landgraaf
Kerkberg 4
Landgraaf
Aanvang: 21.00

Wo 9

Wandeling Terworm
MC de Heksenketel
Mijnzetellaan 6
6412 EN Heerlen
Vertrek: 13.00

Do 10

Herfstukje maken
MC de Heksenketel
Mijnzetellaan 6
6412 EN Heerlen
13.00 – 15.00

Do 17

Boetseren met klei
MC de Heksenketel
Mijnzetellaan 6
6412 EN Heerlen
13.00 – 15.00

Do 24

Adventskrans maken
MC de Heksenketel
Mijnzetellaan 6
6412 EN Heerlen
13.00 – 15.00
19.00 – 21.00

