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Café Mondiaal: werkgelegenheid
voor Afrika ?

Op 6 april 2017 organiseert Heerlen Mondiaal
de 39ste editie van Café Mondiaal met als
thema: werkgelegenheid voor Afrika?.
Deze editie wordt gehouden in Café De
Beerkompanie Pancratiusplein 46 te Heerlen
van 19.30-21.30.
Honger in de Hoorn van Afrika. Niet de eerste
keer, maar wel erger door de
klimaatverandering. Op korte termijn is veel
noodhulp nodig.
Vluchtelingen uit Afrika, vanwege oorlog en
onderdrukking maar ook vanwege het ontbreken
van economisch perspectief. Europa wil deze
mensen (liever) niet opvangen. Daarbij zijn de
economische vluchtelingen slechts een fractie
van het totaal aantal mensen zonder veel
toekomst. En naar verwachting groeit de
bevolking de komende jaren nog hard. De
Verenigde Naties voorspellen een verdubbeling
de komende 35 jaar. Dat kan het continent niet
hebben, vooral niet als de extreme armoede
evenredig toeneemt. Voeg daarbij de
gewelddadige conflicten her en der in Afrika, die
hierdoor vaker zullen voorkomen?
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Is er dan sprake van een uitzichtloze situatie?
Wat is wel mogelijk en noodzakelijk? Meer
werkgelegenheid in Afrika? Banen, banen,
banen? Fabrieken tegen migratie?
Ze zouden het recept moeten zijn tegen de
migratie van jongeren uit Noord- en West-Afrika.
Meer werkgelegenheid brengt niet alleen meer
welvaart en toekomstperspectief, het is wellicht
ook een voorwaarde voor meer politieke
stabiliteit.
Maar massaal meer werkgelegenheid scheppen
is eenvoudiger gezegd dan gedaan. Je gunt de
Afrikaan natuurlijk een verhoging van de
materiële welvaart, maar het heeft ook zijn
keerzijden. Het is lastig op een continent waar je
meestal een klein winkeltje runt of een eigen
stukje grond bewerkt. Opschaling betekent vaak
ook banenverlies. En hoe krijg je voldoende
geschoold personeel? Waar leg je prioriteit en
hoe voorkom je valkuilen zoals corruptie,
uitbuiting van arbeiders, nog meer
milieuvervuiling, verspilling van schaarse
grondstoffen en energie, enzovoort?
Industrie in Afrika. Dat ziet iedereen, Europese
leiders incluis, als een kansrijke oplossing.
Europa moet daarbij helpen, al is het maar uit
eigenbelang. Meer economisch perspectief voor
Afrika betekent immers automatisch minder
vluchtelingen en meer voordelige handel?
Café Mondiaal
Deze aflevering van Café Mondiaal wordt
georganiseerd door het Missionair Overleg
Parkstad samen met HeerlenMondiaal. Pastoor–
Vicaris Vincent Goulmy uit Brunssum verzorgt de
korte inleiding. Harrie Winteraeken is zoals altijd
de gespreksleider.
Voor meer informatie kunt u terecht bij:
Harrie Winteraeken (voorzitter HM)
06-52375611
hwinteraeken@hotmail.com
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Goede Vrijdag bij
Heerlen Mondiaal
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Onze bijeenkomst vindt plaats op Vrijdag 14
april in het Savelbergklooster, Gasthuisstraat
2, 6411 KE Heerlen.
Programma:
14.30 ontvangst met koffie
15.00 welkom – viering met muzikale omlijsting
± 15.45 uur: gelegenheid tot napraten.
De toegang is gratis.

Solidariteitsviering rondom het thema ‘Eilanden
van hoop’
Informatie – bezinning – actie

Een aantal groepen in Parkstad Limburg dat
zich, verenigd binnen Heerlen Mondiaal,
bezighoudt met mondiale thema’s, viert sinds
jaren samen de Goede Vrijdag. Goede Vrijdag
gaat over lijden, mensenrechten, strijd en inzet,
verbondenheid en solidariteit.

Aanvullende informatie:
Peter Schraven zal vertellen over zijn ervaringen
in Nepal. Hij heeft samen met collega’s via de
Stichting Kumari lessen verzorgd in een
revalidatiecentrum bij Kathmandu. Men was daar
geïnteresseerd in de visie op revalidatie in
Nederland. Zij hadden het idee dat het eigen
maken van die visie hun manier van werken zou
kunnen verbeteren. Peter en zijn collega’s zijn in
staat geweest om goed te luisteren en hun de
revalidatievisie te laten voelen. De mensen van
het revalidatiecentrum hebben nu de vrijheid om
er mee aan de gang te gaan. Nu worden weer
vragen verzameld die in de volgende fase van
het project worden opgepakt.
Jeugdkring Chrisko is een groep jongeren die in
onze eigen regio mensen praktische hulp biedt.
De groep leerde in 2016 de Stichting Himalayan
Care Hands Nederland kennen en heeft met “30
helpende handen” de plaatselijke bevolking van
Thali/Nepal geholpen heeft bij de wederopbouw
na de aardbeving van de dorpsschool. De
Jeugdkring zamelt nu middelen in en wil de
komende zomer weer hand in hand met de
lokale bevolking de school verder opbouwen.

Begrippen die in 2017 actueler lijken en meer
onder spanning staan dan ooit. De naam van
Jezus van Nazareth is verbonden aan deze dag.
Hij kreeg te maken met bruut geweld, zoals
zoveel mensen voor hem en na hem. Jezus is
ook een persoon die ons laat zien wat onderlinge
verbondenheid en solidariteit kan betekenen.

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot

Dit jaar staat onze bijeenkomst in het teken van
solidariteit met Nepal, met bijdragen vanuit twee
initiatieven uit onze eigen regio:
Himalayan Care Hands HCH van de Jeugdkring
Chrisko
het Nepal Project van de Stichting Kumari.

Harrie Winteraeken:
06-523 756 11
hwinteraeken@hotmail.com

Ans Houben
045-541 24 48
ajhouben@hetnet.nl
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Heerlijk Afghaans eten !!
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Klimaat: lezing en film

1 Mei vindt een vervolg plaats naar aanleiding
van de filmvertoning van 13 maart bij
Parkstad in Transitie, Mijnzetellaan 2 te
Heerlen.
Stichting Vrouwengroep Vlinder organiseert op
dinsdag 4 april 2017 een Afghaanse
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 Hoeve 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

De inhoud van de vertoonde film, Tomorrow, is
grotendeels gebaseerd is op de Transition Town
filosofie. Een veelheid van onderwerpen kwam
voorbij, waardoor de vertoonde informatie
verwarrend groot was.
Na de interessante discussie in de groep, die
ongeveer 16 personen omvatte, werd er
voorgesteld om de verschillend onderwerpen
nogmaals per onderwerp te vertonen en te
bespreken.
Op 1 mei zal daarom het deel van de film dat
gaat over voedselproductie, nogmaals worden
vertoond, gevolgd door discussie en mogelijk
ook voorstellen hoe dit in de praktijk toe te
passen.
Voorafgaande aan dit filmdeel zal er een korte
inleiding worden gehouden, gebaseerd op een
lezing van Olivier de Schutter die onlangs een
lezing van Studium Generale in Maastricht
verzorgde met als titel "Future of Food".

op 045-5422356 en op 06-53353803
Iedereen met interesse in dit onderwerp is van
harte welkom, ook al heb je het eerste vertoning
niet bijgewoond.
Aanvangstijd: 19.00
Vanaf station Heerlen met bus 21 stopt u voor
de deur (Aldi, Zeswegen).

De Inkijk

nummer 4

Repaircafé Parkstad in
Sam Sam
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TIHANGE UIT

Het team van Repair café Parkstad Limburg is in
de maand april aanwezig in Parkstad:
Op zaterdag 22 april van 10.00 – 13.00 in:
op de nieuwe locatie:
Sam Sam
Mijnzetellaan 2,
Heerlen

Op vrijdag 31 maart heeft Burgemeester Ralf
Krewinkel als eerst aan de handel getrokken van
de zuil waarmee hij symbolisch de kerncentrale
van Tihange uitschakelt.

Iedereen wordt opgeroepen om zijn voorbeeld te
volgen. Door de handel over te halen op de zuil
Wat is de bedoeling ?
geef je aan voor de sluiting van Tihange te zijn.
U neemt van thuis kapotte spullen mee die u nog Je stem wordt meegeteld en aan de Belgische
dierbaar zijn en u gaat deze in het Repair Café
regering meegedeeld
samen met de deskundigen proberen te
repareren.
Reeds 500.000 keer werd Tihange symbolisch
De reparateurs, zoals elektriciens, naaisters,
timmerlieden en fietsenmakers, die aanwezig
zijn, zijn zeer ervaren vrijwilligers.
Het Repair Café probeert zo bij te dragen aan
een mentaliteitsverandering die noodzakelijk is
om mensen enthousiast te maken voor een
duurzame samenleving. Maar bovenal willen de
vrijwilligers van het Repair Café laten zien dat
samen repareren leuk is, en vaak heel
gemakkelijk.
Zo valt er ook altijd iets te leren. Wie niets heeft
om te repareren kan gewoon een kijkje komen
nemen, de koffie en de thee staan klaar.
Non profit
Repaircafé is een non profit organisatie en een
Nederlands concept. Het werkt uitsluitend met
vrijwilligers. Repaircafé Parkstad Limburg is een
werkgroep van Parksjtad in Transitie

uitgeschakeld door mensen in Duitsland. Nu kan
het ook In Heerlen door de plaatsing van de
eerste Tihange UIT zuil in Nederland. Er wordt
naar gestreefd om in elke gemeente binnen een
straal van 200 km rondom Tihange een zuil te
plaatsen.
De Tihange UIT zuil staat tot september 2017
voor het Raadhuis in de Geleenstraat.
Voor meer info en tellerstand zie:
www.tihange-alarm.eu
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Basily Family
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Tevens waren zij te gast in diverse tv
programma's als De Wereld Draait Door,
Holland's Got Talent, Koffietijd en RTL Late Night.
De afgelopen jaren brachten The Basily Boys
ook enkele succesvolle singles uit.
Muzikaal geïnspireerd door ondermeer Django
Reinhardt en The Gipsy Kings brachten ze
"Margarita", "Gipsy Summer" en "Dalida" uit.
Alle nummers kenmerken zich door de alom
bekende zwoele Spaanse klanken, overgoten
met de bekende Basily Boys sound (swing/jazz).
Basily Gipsy Band
In Nederland heeft Basily Gipsy Band op bijna
alle jazz- en theaterpodia gespeeld, waaronder
diverse malen op het North Sea Jazz Festival.

Ook heeft de groep veel uitnodigingen uit het
buitenland gehad, waaronder het Jakk Festival in
Donderdag 13 april treed vanaf 20.30 de Basily Indonesië, het grootste Django Reinhardt
Festival in Samois (Frankrijk), de wereld Family op in de Limburgzaal van het Parkstad
beroemde New Yorkse Jazzclub Birdland en vele
Limburg Theater.
jazz festivals in Italië en Scandinavië.
Zij stonden met hun opzwepende gipsy sound in
Hoogtepunten waren een gezamenlijk optreden
DWDD, RTL Late Night en in Gerard Jolings
met Stephanie Grapelli en uitnodigingen te
LEKKER voor 17.000 fans in de Ziggo Dome
spelen op privé feesten van niemand minder dan
de Rolling Stones en Jeff Beck.
De Basily Gipsy Band laat de tijden van Django
Reinhardt en Stephani Grapelli herleven en deze
Voor meer informatie en bestellen van kaarten:
mannen hebben op bijna alle jazz- en theater
podia gespeeld, van North Sea Jazz tot de
wereldberoemde New Yorkse Jazzclub Birdland. https://www.plt.nl/programma/basily-family-20162017/13-04-2017-20-30
In Heerlen is de hele Family van de partij !
Een optreden van de Basily Family bestaat uit 2
delen + een grande finale
Eerste set: Optreden Basily Boys
Tweede set: Optreden van de Basily Gipsy Band
(senioren)
+ Grande Finale (optreden van de gehele Basily
Family.
Basily Boys
De Carrière van The Basily Boys heeft de laatste
tijd een enorme vlucht genomen. Al jarenlang zijn
de sinti neven een hot item in het circuit en
stonden ze met hun opzwepende Gipsy sound
op menig nationaal en internationaal podium.
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Vrijwilligersdagen Dobbeltuin groot
succes
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de buren) en de tuinpaden.
Vijver en houtsnippers: later dit jaar
Het in orde brengen van de vijver zal later in het
jaar gebeuren. Momenteel staat er nog water in
en wachten we tot de vijver droog staat voor het
opknappen ervan. Ook het aanbrengen van de
houtsnippers over de paden zal later in het jaar
plaats vinden. Voor beide klussen zijn dan ook
zeker 8 vrijwilligers welkom

Sfeer
De catering was uitstekend verzorgd, een boel
gezellige mensen zorgden voor een ontspannen
sfeer en daarnaast was het fijn toeven op deze
eerste mooie lentedagen van het jaar. Over twee
dagen verdeeld waren ca. 20 verschillende
vrijwilligers aanwezig, waarvan het grootste
Met financiële steun van het Oranjefonds hebben gedeelte beide dagen op kwam dagen. Sommige
van de vrijwilligers van het AZC waren zelfs zo
wij op vrijdag 10 en zaterdag 11 maart de grote
enthousiast geworden dat ze ook zondag al weer
behoefte van de Dobbeltuin om de grond
aan de slag wilden gaan.
vruchtbaarder te maken, kunnen vervullen.
Vrijdag 10 maart
Een vrachtwagen heeft vrijdagochtend maar
liefst 15 m³ compost van de afvalzorg Brunssum
gestort nabij de ingang.
Met inzet van onder meer 7 vrijwilligers van het
AZC en natuurlijk andere en nieuwe vrijwilligers
van PiT is de berg compost uitgereden over de
bedden van de tuin. Bovendien werden alle dode
planten en takjes klein gemaakt en op deze
bedden verstrooid. Dit ging allemaal zo snel dat
rond drie uur vrijdagmiddag het meeste van deze
werkzaamheden al klaar was.
Zaterdag 11 maart

Extra vrijwilligersdagen

Alle doordeweekse werkdagen zijn er eigenlijk
vrijwilligersdagen op de Dobbeltuin. Extra
vrijwilligersdagen vallen samen met de
praktijkdagen van de moestuincursus, deze zijn
De klonten compost die op de paden
terechtkwamen bij het verdelen, werden terug op op zaterdag 29 april en zaterdag 13 mei, van
10.00 uur tot 15.00 uur. Er wordt voor koffie en
de bedden aangebracht.
thee gezorgd. Neem zelf wat voor de lunch mee
Er werden stenen bij de composthoop naar het
en deel dat met anderen, m.a.w. potluck.
insectenhotel gebracht om er later een
De zaterdag stond in het teken van anderssoortige werkzaamheden:

insectenkathedraal van te maken.
Voor meer informatie en foto’s:
Er werd gewerkt aan een stenen vloer in de
schuilhut, deze moet nog afgewerkt worden.
Het schoonmaken van het overpad (het pad naar http://parksjtad-in-transitie.nl/vrijwilligersdagendobbeltuin-groot-succes/

Colofon

Agenda april 2017

De Inkijk april 2017 is een uitgave van Heerlen
Mondiaal.
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Abonnement: €10,- per jaar.
SNS Bank: 82 08 36 516 t.n.v.
Overleg Mondiale Vorming Heerlen.
Per email gratis.
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redacteur: Frank Rochette
Email
: rochette.frank@gmail.com
Voor gratis email abonnement:
mail naar Frank Rochette.

.

Do

Do

Het volgende nummer verschijnt omstreeks:
1 mei 2017
Sluiting kopij. 21 april 2017
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4 Solidariteitsmaaltijd
Heerlijk Afghaans eten
Corisbergweg 189b
Heerlen
Aanvang: 18.00
6 Cafe Mondiaal: werkgelegenheid voor Afrika?
Café De Beerkompanie
Pancratiusstraat 46
Heerlen
Aanvang: 19.30
13 Basily Family
Parkstad Limburg Theater (Limburgzaal)
Burgemeester van Grunsvenplein 145
Heerlen
Aanvang: 20.30
14 Goed Vrijdag viering
Savelbergklooster
Gashuistraat 2
Heerlen
Aanvang: 14.00

Za 22

Repaircafè
Sam Sam
Mijnzetellaan 2,
Heerlen
10.00 – 13.00

1 mei

Klimaat: lezing en film
Sam Sam
Mijnzetellaan 2
Heerlen
Aanvang: 19.00

