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Café Mondiaal: Integratie van

vluchtelingen in Heerlen

Op 1 september 2016 organiseert Heerlen
Mondiaal in samenwerking met het
Vredesplatform de 32 ste editie van Café
Mondiaal met als thema: Vrede verbindt.
Deze editie begint om 19.30 en vind, zoals bijna
altijd, plaats in Café Pelt, Pancratius-plein 48 in
Heerlen.
Er is verdeeldheid in onze samenleving. Er zijn
veel conflicten en oorlogen in de wereld. Het
thema van de Vredesweek 2016 (17 – 25
september) is ‘Vrede verbindt’. Hoe moeten we
‘vrede’ in deze tijd uitleggen en inhoud geven?
‘Vrede verbindt’ lijkt een dooddoener, maar
kunnen we deze vrede daadwerkelijk in de
praktijk brengen ?
Streven naar vrede lijkt onbegonnen werk. Maar
we zullen kijken naar Syrië waar men probeert
scholen op te zetten waar kinderen ongeacht
hun achtergrond samen les krijgen; lessen in
vrede die een alternatief bieden voor lessen in
haat en geweld. Zo wordt geleerd dat verbinding
vrede brengt.
Dat is ook voor onze eigen samenleving van
belang. Ook hier wordt het steeds moeilijker om
open te staan voor elkaars standpunten en
verschillen te respecteren.

website: www.heerlenmondiaal.nl
september 2016
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hebben, een argument om minder solidair te zijn
ten opzichte van vluchtelingen die ‘gemakkelijk’
uitkering, huisvesting en een baan aangeboden
krijgen ? En er is politieke verdeeldheid die zich
niet alleen uit in het debat, maar ook in
intolerantie, haat en racisme.
Het vredeswerk wil deze ‘thema’s’ niet ‘kapen’,
maar er wel vanuit uitgangspunten van
vredesdenken haar steentje aan bijdragen. We
gaan zoeken naar ‘bespreekbare oplossingen’
voor het beheersen en beslechten van conflicten
(in het klein en in het groot), naar
‘gemeenschappelijk denken’ en relativeren.
Cafe Mondiaal
Na een korte inleiding is Harrie Winteraeken
zoals altijd de gespreksleider.
In vergelijking met enkele decennia geleden is
de actieve vredesbeweging klein van omvang.
Maar dat is geen reden om de vredesbeweging
en vooral ook het belang van vredeswerk weg te
cijferen. ‘Vrede’ mag niet voorbehouden worden
aan wat idealisten, het raakt ons allemaal.
Sterker nog, een actieve vredesbeweging is
minstens zo nodig als in de jaren 80 van de
vorige eeuw. Landelijk is PAX (voortgekomen uit
het Interkerkelijk Vredesberaad IKV en Pax
Christi) nog steeds zeer actief met het zoeken
naar vredesoplossingen in conflictgebieden en
bewustwording hier. Het Vredesplatform Heerlen
functioneert als ‘Ambassade van Vrede’ van Pax.
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.

We zien ook veel grote verschillen en
verdeeldheid in onze samenleving. Er zijn meer
dan 200.000 miljonairs in Nederland en in
Voor meer informatie:
Heerlen leeft 17 % van de bevolking in armoede
en kunnen voedsel-, kleding en meubelbank lang
Harrie Winteraeken (voorzitter van beide)
niet in alle behoeften voorzien. Ligt in grote
06-52375611of hwinteraeken@hotmail.com
verschillen ook een reden voor onvrede ?
Hebben bijvoorbeeld mensen die zelf weinig
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Heerlen in de Wereld
De Wereld in Heerlen

Op zaterdag 24 september van 10.30 tot 16.30
uur vindt weer de jaarlijkse informatiemarkt
‘Heerlen in de Wereld, de Wereld in Heerlen’
plaats en wel op de kruising en directe omgeving
van de Promenade en de Honigmanstraat in het
winkelcentrum van Heerlen.
Er is grote beroering 'in de wereld': oorlogen en
terrorisme, vluchtelingen, milieu- en
klimaatproblemen, armoede, weinig perspectief
op verbetering enz. Ook dit jaar vraagt een
aantal plaatselijke groepen, gedeeltelijk verenigd
in HeerlenMondiaal, aandacht voor thema’s als
vrede, mensenrechten, armoedebestrijding,
milieu en ontwikkelingsproblematieken.
Dat gebeurt door middel van kleurige
informatiekramen én ‘aangeklede’ statafels waar
mensen worden uitgenodigd voor een gesprek.
Er is in tegenstelling tot voorgaande jaren, dit
jaar geen podium waar optredens plaatsvinden.
Daarvoor in de plaats een groot beeldscherm
waar de deelnemende organisaties zich
gedurende de dag met Pecha Kuchapresentaties voorstellen en aan het publiek
informatie geven over hun organisatie. Pecha
Kucha-presentaties zijn presentaties van
maximaal zes minuten die worden ondersteund
door 20 dia’s die elk 20 seconden worden
getoond.
De manifestatie staat in het teken van de nieuwe
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Duurzame Ontwikkelingsdoelen die in 2015 door
de Verenigde Naties zijn opgesteld en waarvoor
ook Heerlen Mondiaal zich wil inzetten.

‘Heerlen in de Wereld, de Wereld in Heerlen’
heeft tevens als doel om inwoners van Parkstad
Limburg te tonen waar deze lokale organisaties
mee bezig zijn.
De volgende organisaties hebben op 24
september een eigen marktkraam of statafels:
Amnesty International Parkstad
ATD-Vierde Wereldbeweging
Dekenaal Missionair Beraad Heerlen-Landgraaf
Fietsersbond afd. Parkstad-Limburg
Moedercentrum De Heksenketel
Steungroep Indianen in Brasil
Stichting Iraakse Cultuur en Maatschappij
Parkstad ICMP
Parksjtad in transitie
Raad van Kerken Parkstad Limburg
Repaircafé
Stichting Solidariteitscomité Afghanistan
Nederland SCAN
Vredesburo Heerlen?
Vredesplatform Heerlen
Wereldwinkel Landgraaf
Om 13.00 uur zal Robin Zalm een
percussieworkshop houden en om 14.30 uur
treedt de muziekgroep Shizaz op.
Omdat onze markt en manifestatie midden in het
voetgangersgebied is, verwachten we dat veel
mensen even zullen stilstaan bij de Pecha
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Kucha-presentaties van de groepen.
Bezoekers van het winkelcentrum zijn dan ook
van harte uitgenodigd om er eens langs te lopen
bij de marktkramen en statafels voor informatie,
het kopen van de ‘eerlijke’ producten of gewoon
een praatje te maken met een van de
enthousiaste standhouders. De ‘toestanden in de
wereld’ geven ook alle reden om er even bij stil
te staan. Uiteraard kan men lid worden van de
zich presenterende organisaties of van
HeerlenMondiaal.
Het gezamenlijke motto van ‘Heerlen in de
Wereld, de Wereld in Heerlen’ is: ijveren voor
een stad en een wereld die soms mooi zijn,
soms ook lelijk, soms beangstigend of spannend
of juist vertrouwd, veilig, maar in ieder geval een
stad en een wereld om zorgvuldig mee om te
gaan, die het waard zijn om gezien te worden.
Voor Heerlen en Parkstad Limburg in die wereld
voelen wij ons mede verantwoordelijk, ieder op
zijn of haar manier. Samen willen we dat onder
de aandacht brengen, want we hebben maar één
aarde.
Tot ziens op zaterdag 24 september! U bent van
harte welkom !
Voor meer informatie over de organisatie van
Heerlen in de Wereld:
Fely Seijben,
045-5724626 of 06-10505864 of
seijb009@planet.nl

Harrie Winteraeken,
06-52375611of hwinteraeken@hotmail.com
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Bekroonde documentaire
Fuocoammare in Heerlen

In samenwerking met Filmhuis De Spiegel
hebben Heerlen Mondiaal, Stichting VLOT,
Amnesty Internationaal Parkstad en het comité
4 en 5 mei Heerlen de bekroonde documentaire
Fuocoammare naar Heerlen weten te halen.
Op zaterdag 17 september 2016, aanvang
20.00, de dag dat Heerlen 72 jaar bevrijd is,
wordt deze indrukwekkende film in het Filmhuis
als voorpremière vertoond.
Fuocoammare is een aangrijpend relaas van
regisseur Gianfranco Rosi Frankrijk/Italië en de
documentaire van 108 minuten vertelt het
verhaal van de twaalfjarige Samuele, die zich,
zoals alle jongens van zijn leeftijd, gewoon wil
amuseren: klauteren op de rotsen van zijn kleine
eiland in de Middellandse Zee, of wat
rondhangen in de haven. Maar hij woont niet op
zomaar een eiland: Samuele woont op het
italiaanse vluchtelingeneiland Lampedusa, het
eiland dat de afgelopen jaren het toneel werd
voor één van de grootste menselijke tragedies
van deze tijd.
Van de duizenden mannen, vrouwen en kinderen
die op schamele bootjes de Europese kust
proberen te bereiken, haalt maar een deel
levend de eindbestemming. Ondertussen gaat
het leven op het eiland ook gewoon door, zo
toont Fuocoammare, wat letterlijk 'brand op zee’
betekent.
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Dana Linssen, filmcritica van het NRC en
hoofdredacteur van de FilmKrant zal
voorafgaand aan de film eeninleiding geven
zoals zij eerder ook al deed op de IDFA/EYE.
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Vredeswandeling 2016

Fuocoammare heeft op de 66 editie van de
Berlinale, het Berlijn Filmfestival 2016 vier prijzen
gewonnen:
Winnaar van de Oecumenische Juryprijs
Winnaar van de Amnesty International Filmprijs
Winnaar van de Berliner Morgenpost Lezersprijs
Winnaar van de Gouden Beer.
Regisseur Gianfranco Rosi kreeg de prijs
toegekend door een jury die werd voorgezeten
door actrice Meryl Streep.
De in Eritrea geboren Italiaans-Amerikaanse
filmmaker dompelde zich maandenlang op
Lampedusa onder. In zijn vorige film, Sacro GRA
portretteerde hij het leven rond de rondweg van
Rome. Deze film leverde hem op het filmfestival
van Venetië in 2013 een Gouden Leeuw op.
Kaarten, zijn verkrijgbaar via de kassa van het
Filmhuis en kunnen ook online worden
gereserveerd:
http://www.filmhuisdespiegel.nl/reserveren.aspx?
showid=1745.
17 september 20.00 uur is de enige datum dat
de film in voorpremière te zien is.
Voor meer informatie:
Frank Rochette, HeerlenMondiaal
frank@rochette.nl 06-16196770
Nicole Alberts, Stichting 4 en 5 mei Heerlen
nalberts@lltb.nl 06- 51546543

Het Vredesplatform Heerlen en het Dekenaal
Missionair Beraad Heerlen organiseren op
Vredeszondag 18 september as. in het kader
van de Vredesweek 2016 een Vredeswandeling
in en nabij het centrum van Heerlen.
De wandeling begint om 14.00 uur bij het Joods
monument bij de gemeentelijke en Joodse
begraafplaats, Akerstraat 35 en zal ± anderhalf
uur duren.
De wandeling eindigt op het Pancratiusplein en
aansluitend zal er in het zaaltje van café Pelt aan
het Pancratiusplein gelegenheid zijn om na te
praten en het delen van indrukken en ervaringen.
Er wordt koffie met vlaai geserveerd.
Tijdens de wandelingen zal op enkele plaatsen
een vluchteling kort zijn verhaal vertellen. Daarbij
zal zij/hij niet alleen spreken over zijn persoonlijke ervaringen, maar ook over de oorlog /
onveilige situatie waarvoor zij/hij is gevlucht en
hoe hij/zij vindt dat men in Nederland ontvangen
is.
Voor meer informatie:
Ans Houben (DMB)
045-5412448 of ajhouben@hetnet.nl
Harrie Winteraeken,
06-52375611of hwinteraeken@hotmail.com
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Heerlijk Afghaans eten !!
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Vooraankondiging
Sociaal Debat

ATD Vierde Wereld en het Platform Armoede
Heerlen organiseren op Maandag 17 oktober,
werelddag van verzet tegen extreme armoede,
In het Broederhuis, Kerkraderweg 9, Heerlen
van 11.00 tot 16.00 uur een SOCIAAL DEBAT.

Stichting Vrouwengroep Vlinder organiseert op
dinsdag 6 september 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.

Samen met Kredietbank, Bureau Cliententelefoon, Gemeente Heerlen en Ervaringsdeskundigen willen wij met U praten over:
Hoe wordt armoede beleefd in Heerlen ?
Wat zijn de ervaringen met de schuldhulpketen ?
Werkt de huidige wet- en regelgeving ?

DOE MEE !
En meldt je aan via:
armoedeoktober@gmail.com

De kosten van deze maaltijd bedragen: € 12,50

Voor meer informatie:

U bent om 18:00 uur van harte welkom in de
woonkamer van de Corisberg, Corisbergweg
189b in Heerlen .

Marion Braad
045-5325092

Als u belangstelling heeft kunt u zich tenminste
één dag van te voren aanmelden !

Zie ook:
https://www.atd-vierdewereld.nl/waar-zijnwij/groep-zuid-limburg/

Dit kan bij de voorzitster Basira Sediqi
op: b.sediqi@hotmail.com
op 045-5422356 en op 06-53353803
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scheiding van kerk en staat en ik heb er begrip
voor dat deze ‘scheiding’ in overheidsgebouwen,
scholen, ziekenhuizen wordt toegepast. Maar het
uitsluiten uit de openbare ruimte van uitingen van
welke levensovertuiging dan ook, gaat veel te
ver. Wil Manuel Valls graag op het strand een
minimaal én maximaal percentage bloot zien ?
Hoe we ons moeten gedragen met de vrijheid
De Franse socialistische premier Manuel Valls
van meningsuiting en de daarbij horende
steunt burgemeesters die een verbod op
beperkingen, is in onze rechtstaten best goed
boerkini's hebben uitgevaardigd. In een interview geregeld.
met de krant La Provence zegt hij dat de
bedekkende zwemkleding "indruist tegen de
Politiek gezien is het standpunt van premier Valls
waarden van de republiek".
een steun in de rug voor extreem rechts in
Frankrijk. De socialisten hebben het electoraal
Volgens de premier is de boerkini "de
moeilijk en het Front National van Marine Le Pen
belichaming van een politiek project". "Dat
heeft de wind in de rug. Maar ik vind het dom als
project is bedoeld om vrouwen tot slaaf te
je eigen uitgangspunten overboord gooit om
maken", zegt Valls. "Het is een provocatie van de daarmee de kiezer positief te beïnvloeden. De
waarden die wij in Frankrijk hanteren. De
kans dat een dergelijke tactiek wordt doorzien, is
republiek moet zich hier tegen beschermen."
levensgroot en dan word je ook nog als ongeloof(Bericht NOS.nl 17-8-16).
waardig en onbetrouwbaar afgeschilderd. Van de
regen in de drup, dus.
Ik vind de mening van premier Valls erg
eenzijdig, discutabel maar vooral ondoordacht
De Franse republiek staat voor ‘vrijheid,
vanwege de consequenties hiervan.
gelijkheid en broederschap’. Deze essentiële
waarden zijn nu in het geding. Premier Valls wil
Vrouwen mogen zich vanuit een aantal
nu dat de overheid de vrijheid en gelijke
stromingen van de islam in het openbaar niet
behandeling beperkt. Vanwege kledingstukken
deels ontbloten. Wil een vrouw bij haar ‘groep’
worden kernwaarden ingeruild tegen fascisme.
blijven horen, dan is dat een beperking van
Mevrouw Le Pen kan zich geen grotere politieke
gedrag en vrijheid die moet worden geaccepvrienden wensen.
teerd. Het is vaak moeilijk voor deze vrouwen om
meer westers te emanciperen of zelfs te
Maar het kan ook worden betiteld als een
seculariseren. Vanuit hun religieuze omgeving
overwinning voor de extremistische islam. In
wordt er druk op ze uitgeoefend om aan de
plaats van saamhorigheid (broederschap) binnen
voorschriften te blijven voldoen. Zich meer
de bevolking te vergroten, wordt tweedracht
vrijheid permitteren wordt in de strenge islam niet gezaaid.
geaccepteerd. Ze moet dan uit haar omgeving
stappen.
Gematigde moslims mogen terecht vinden dat ze
door hun samenleving worden beknot in hun
Veel moslima’s zien de boerkini als een (nieuwe) vrijheid. Extreem rechts én de aan terrorisme
mogelijkheid om wel naar het strand te kunnen
verbonden extremistische islam hebben allebei
gaan en zijn daar blij mee. Dat vrouwen in
baat bij een boerkiniverbod. En daarom moeten
boerkini het strand op gaan of worden gestuurd
de gematigde Fransen waaronder de Franse
om zo anderen te intimideren (het politieke
gematigde moslims zoveel mogelijk als
project van islamisering van de samenleving), zal bondgenoten optreden.
toch maar zeer beperkt voorkomen en gaat me
als hoofdargument voor een boerkiniverbod te
Ten Esschen-Heerlen, 21 augustus 2016
ver.
Harrie Winteraeken
Premier Valls stelt ook nog: "Stranden moeten,
(voorzitter van HeerlenMondiaal)
zoals alle openbare ruimtes, gevrijwaard blijven
van religieuze statements." Ik ben voor een

Boerkiniverbod vergroot
tweedracht
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Vroege waarschuwing is
belangrijk onderdeel bestrijding
terrorisme

Operatie Steenbreek

De recente terroristische aanvallen zijn meestal
uitgevoerd door jonge mannen die al geruime tijd
in West-Europa wonen. Ze zijn vaak in korte tijd
geradicaliseerd. Dat betekent dat ze ook deel
uitmaken van onze samenleving. En dus daarin
hun contacten hebben.

Doel van de operatie

Één van de negen punten die Angela Merkel
onlangs presenteerde om het terrorisme in
Duitsland in de kiem te smoren, is een systeem
van ‘vroege waarschuwing’ tegen radicalisering
van mogelijke terroristen. De kans is namelijk
groot dat radicaliserende jongeren daarover
signalen afgeven naar hun omgeving toe.
Signalen in de vorm van radicale stellingnames
maar ook van afkeer van hun omgeving.
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Het doel van de actie Operatie Steenbreek is om
de burgers te enthousiasmeren om hun tuin te
vergroenen. De negatieve gevolgen van
verstening worden daarbij onder de aandacht
gebracht. Denk hierbij aan de afbreuk van de
biodiversiteit en aan klimaatverandering. Minder
groen in de tuin betekent minder vogels, insecten
en andere dieren.

Tijdens de hoosbuien – waar we steeds vaker
mee te maken hebben - moet het regenwater
snel worden afgevoerd om overlast te voorkomen. Dit betekent een enorme druk op het
riool. Burgers die hun tuin vergroenen dragen
een belangrijke bijdrage aan de leefbaarheid van
hun buurt. Zeker als men bedenkt dat plusminus
De directe omgeving van deze jongeren moet
alerter zijn op deze signalen en ernaar handelen. 40% van de stedelijke oppervlakte in bezit is van
particulieren.
‘Vroege waarschuwing’ betekent dus vooral dat
de moslimgemeenschap zijn zonen en broers in
De campagne richt zich op dit moment vooral op
de gaten houdt. En signalen van radicalisering
het veranderen van een mindset.
vertaalt in actie. Daarbij dienen er
vertrouwenspersonen (imams?) beschikbaar te
‘Een stenen, onderhoudsvrije tuin is een
zijn om enerzijds richting radicaliserende
modetrend, welke door media in stand wordt
jongere op te treden, maar ook om onze
gehouden. We zien het in huis- en tuin
overheid (politie) te waarschuwen.
programma’s steeds weer terug. We zijn er ook
aan gewend geraakt om onze omgeving totaal
Zo’n werkend systeem van vroege
naar ons gemak in te richten. Particulieren
waarschuwing kan niet alleen terroristische
aanslagen voorkomen, het kan ook de sympathie bewust maken van de gevolgen en ervan
overtuigen meer groen in hun tuin aan te
voor de gewone moslimgemeenschap doen
brengen is wat ons te doen staat.’
toenemen.
Door deze signalen door te geven, maakt men
namelijk duidelijk dat men terrorisme ook
daadwerkelijk afwijst en onze samenleving
accepteert als die van henzelf.

- Wout Veldstra, stadsecoloog van de gemeente
Groningen en Leeuwarden

Ten Esschen-Heerlen, 21 augustus 2016

www.operatiesteenbreek.nl/

Harrie Winteraeken
(voorzitter van HeerlenMondiaal)

Voor meer informatie:

Colofon

Agenda september 2016

De Inkijk September 2016 is een uitgave van
Heerlen Mondiaal.
Abonnement: €10,- per jaar.
SNS Bank: 82 08 36 516 t.n.v.
Overleg Mondiale Vorming Heerlen.
Per email gratis.
redacteur: Frank Rochette
Email
: Frank(at)Rochette.nl
Voor gratis email abonnement:
mail naar Frank Rochette.

oktober
oktober

Di 6 Solidariteitsmaaltijd
Heerlijk Afghaans eten
.
Corisbergweg 189b
Heerlen
Aanvang: 18.00
Za 17 Voorpremiere Fuocoammare
Filmhuis De Spiegel
Bongerd 18,
6411 Heerlen
Aanvang: 20.00

Het augustus nummer verschijnt omstreeks:
1
Sluiting kopij. 21

Do 1 Café Mondiaal: Vrede verbindt
Café Pelt
Pancratiusstraat 48
Heerlen
Aanvang: 19.30

2016
2016

Zo

18 Vredeswandeling
Start: Akerstraat 35 (begraafplaatsen)
Aanvang 14.00

Za

24 Heerlen in de Wereld, De wereld in Heerlen
Kruispunt Honingmanstraat/Promenade
Heerlen
10.30 – 16.30

