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Heeft Janneke Prins (grotendeels) gelijk? Is het
verzet tegen deze handelsverdragen terecht
breed gedragen? Of zien de tegenstanders het
overdreven donker in? Wat motiveert de
voorstanders en in het bijzonder onze
volksvertegenwoordigers? Zijn er ook voldoende
onderbouwde positieve beweegredenen om
dergelijke handelsverdragen af te sluiten? Zo is
Nederland mede een zeer welvarend land
geworden vanwege de zeer wijd vertakte
internationale handelsrelaties. En dus kan je
beter die handel goed reguleren. En staan er in
die vuistdikke documenten ook (veel) bepalingen
waar je het mee eens kan zijn dat het
verbeteringen zijn?
Café Mondiaal

Op 12 januari 2017 organiseert Heerlen
Mondiaal de 36 ste editie van Café Mondiaal
met als thema: nieuwe handelsverdragen:
zegen of vloek ?
Café Pelt, Pancratiusplein 48, 19.30-21.30 uur
Janneke Prins vindt dat de gevolgen van de
vrijhandelsverdragen TTIP, CETA en TiSA
dramatisch zijn: “De verdragen zijn een
gecoördineerde poging om de winsten van
multinationals en banken te vergroten over de
ruggen van werkende mensen. Volgens deze
kapitalistische logica zijn de democratie, ons
loon, voedsel en het klimaat slechts obstakels
die een hogere winst in de weg staan”.
Prins stelt verder: “Juist doordat dit een frontale
aanval is op zoveel terreinen, hebben we ook de
mogelijkheid de grote en brede beweging te
bouwen die nodig is om de verdragen te
stoppen: van de vakbond tot klimaatbeweging en
van de boeren tot studentactivisten. Op deze
manier kunnen we niet alleen deze verdragen
(alsnog) stoppen, maar ook het neoliberale tij
keren”.

Deze aflevering van Café Mondiaal wordt
georganiseerd door HeerlenMondiaal. Janneke
Prins, die actief lid is van de Internationale
Socialisten, verzorgt de korte inleiding, waarbij zij
zal trachten ook argumenten vóór deze handelsverdragen te noemen. Harrie Winteraeken is
zoals altijd de gespreksleider.
Café Mondiaal beoogt verdieping te geven aan
inhoudelijke thema’s, die betrekking hebben op
mondiale vraagstukken: ontwikkelingsproblematiek, verdeling armoede en rijkdom,
vredesvraagstukken, klimaat- en milieu problemen, enz. De bijeenkomsten bestaan behalve uit
een korte inleiding, vooral uit gesprek en
discussie.
Café Mondiaal is meestal de eerste donderdag
van de maand in café Pelt, maar vanwege de
jaarwisseling zijn we ditmaal een week later.
Voor meer informatie kunt u terecht bij
Janneke Prins (jannekeprins@gmail.com)
of
Harrie Winteraeken (voorzitter HM)
06-52375611
hwinteraeken@hotmail.com
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Fakkeloptocht en schrijfmarathon Opening TRANSITIE-lokaal
succesvol verlopen

In Heerlen kunnen we terugkijken op een mooie
schrijfmarathon. De dag, georganiseerd in
samenwerking met Heerlen Mondiaal, is
succesvol verlopen.
Een van de mooiste gebouwen van Heerlen, het
Glaspaleis, was de locatie van de dag. Op de
eerste verdieping stonden de mensen van
Amnesty International Parkstad klaar om het
publiek te verwelkomen.
Aan het begin van de marathon was er een koor
om de mensen toe te zingen. Daarna bleven de
plaatsen aan de tafels goed bezet en werd er
druk geschreven door jong en oud.
Om 17:00 uur werd het schrijven onderbroken
voor de Fakkeloptocht. Onder begeleiding van
een trom werd er vanaf de Saroleastraat naar
het Glaspaleis gelopen. Ondertussen werden er
flyers uitgedeeld om mensen aan te sporen mee
te doen aan de schrijf-marathon. Bij terugkomst
stonden er lekkere broodjes klaar om de
opgedane honger te stillen.
De 136 geschreven brieven en 58 kaarten zijn
inmiddels verstuurd over de gehele wereld.
Vanuit Amsterdam laat het hoofdkantoor van
Amnesty weten, dat de totaal telling op dit
moment staat op 158.203 brieven/kaarten,
verstuurd vanuit Nederland.
Tot slot wil ik iedereen bedanken voor zijn/haar
bijdrage aan de schrijfmarathon. Tot volgend
jaar.
Kees van Veen
Coördinator Amnesty International Parkstad

Het is zover. Parksjtad in Transitie heeft een
vaste lokatie voor haar activiteiten en wel op de
Mijnzetellaan 2 Heerlen in de Brede Maatschappelijke Voorziening SAM SAM.
Het heeft 2,5 jaar lobby werk gekost. Met hulp
van de partners in SAM SAM en enkele
ambtenaren is het gelukt om een nieuwe fase
van Parksjtad in Transitie (P.i.T.) in te gaan.
Op dit moment werken wij aan een nieuw jasje
voor onze website: Parksjtad-in-Transitie.nl en
aan een nieuwe folder.
Zaterdag 28 januari is de feestelijke opening
van het Transitie-lokaal van 10.00 tot 16.00
waarbij iedereen welkom is.
Om 12.00 is de officiele opening door Jordy
Clemens, wethouder van duurzaamheid.
Programma:
- Van 10.00 tot 13.00 is er Repair Café waar u
uw kapotte spulletjes een kans voor een
tweede leven kan geven. Bovendien is er een
demonstratie van een 3D printer;
- er zijn huisgemaakte producten;
- haakwerk van Els;
- een optreden van de eerste jeugd-stadsdichter
van Heerlen Ricardo Frederiks;
- u kunt van uzelf of een foto een portret laten
tekenen;
- er zijn lekkere hapjes en er is muziek.
Uiteraard is P.i.T. erg blij met de vaste lokatie. Er
is een opslagruimte bij wat het Repair Café de
mogelijkheid geeft om gereedschap, machines
en materiaal op te slaan.
In het Transitie-lokaal gaan workshops en
cursussen gegeven worden.
Het Repair Café is elke laatste zaterdag van de
maand van januari t/m november in de
ontmoetingshal
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Recordopbrengst L1 Samen voor
de Voedselbank

Op 10 december 2016 was er een grote
bijeenkomst in Leiden.
Het thema dit jaar was mensenrechten, maar er
werden ook andere onderwerpen besproken
zoals de invloed van social media.
2015 was ook het jaar van het 20-jarige jubileum
van FAVON.

Wat een warmte in Limburg! Iedereen bedankt
voor dit geweldig mooie resultaat !

De actie L1 Samen voor de Voedselbank heeft
232.506 producten opgeleverd. Dat zijn er bijna
Tijdens deze bijeenkomst werd een certificaat uit 100.000 meer dan in 2015.
gereikt aan Stichting SCAN, voor alle jaren
waarin het de mensen in Afghanistan in veel
Dat is donderdagavond 15 december 2016
opzichten heeft geholpen.
bekendgemaakt tijdens de afsluitende liveshow
op L1 TV. Elf dagen lang heeft L1 samen met
Wij zijn dankbaar voor dit certificaat en we hopen heel Limburg actie gevoerd om zoveel mogelijk
dat we in de volgende jaren nóg meer zullen
producten in te zamelen voor de Limburgse
bereiken om de mensen in Afghanistan te
voedselbanken.
helpen.
Dit jaar hadden zich ontzettend veel acties
aangemeld verspreid door heel Limburg.
Daarnaast waren alle vestigingen van Albert
Heijn en Jan Linders in de provincie beschikbaar
als inzamelpunt. Net als de L1 Studio en de
Voedselbankkaravaan.

Stichting SCAN is ook actief bij FAVON.
FAVON (Federatie van Afghaanse Vluchtelingen
Organisaties in Nederland) is de
overkoepelingorganisatie van 23 organisaties
van vluchtelingen in Nederland. FAVON is het
inspraakorgaan en spreekbuis van de Afghaanse
gemeenschap in Nederland. Vrijwilligers vanuit
de gemeenschap hebben FAVON met warm hart
en schone hand geholpen actief over te gaan
naar het tweede decennium van haar bestaan.
Voor meer informatie:
www.stichtingscan.com
www.favon.org

De ingezamelde producten worden de komende
weken, via de 6 Limburgse voedselbanken,
verdeeld onder de 1.533 Limburgse gezinnen die
voor hun eerste levensbehoeften afhankelijk zijn
van de voedselbank. Met de actie is tevens
geprobeerd om de lang houdbare voorraad van
de voedselbanken in Limburg te laten groeien.
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Vlotteam van Start

Het jaar 2016 loopt alweer ten einde. Een
bijzonder jaar voor Stichting VLot Zuid-Limburg.
Met ons allen hebben we veel geïnvesteerd om
de overgang van Vlot naar het Leger des Heils
op 1 januari 2017 vlotjes te laten verlopen. De
gesprekken en onderhandelingen met het Leger
des Heils zijn steeds in een open en constructieve sfeer verlopen, wat ons een goed gevoel
voor de toekomst geeft.
De begeleiding van Vlot-klanten dragen we over
aan het Vlotteam van het Leger des Heils, maar
voor fondswerving blijft Vlot bestaan. Stichting
Vlot-Zuid-Limburg zal daarvoor worden
omgedoopt tot ‘vrienden van Vlot’. Geld voor
scholing, werk en vrijetijdsinvulling en geld voor
noodzakelijke medische ondersteuning zal Vlot
blijven genereren. Om die reden blijven wij in de
toekomst ook een beroep doen donateurs en
sponsors. Hopelijk blijft u ons financieel
ondersteunen.
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Na 34 jaar einde Werkgroep
Latijns-Amerika Heerlen

Zo rond 1980 waren de ogen van de wereld vaak
gericht op het Latijns-Amerikaanse continent. De
tegenstellingen tussen rijk en arm zetten vele
landen in vuur en vlam. Volksbewegingen
konden alleen nog door militaire dictaturen in
bedwang gehouden worden. De V.S. waren
overal aanwezig in “hun achtertuin” om de
belangen van hun grote ondernemingen te
beschermen. In Panama en elders instrueerden
ze de militairen uit de landen, onder meer in
terreur en martelpraktijken.

Daartegen groeiden overal in de wereld
verontwaardiging en verzet. En daarmee
betrokkenheid en vormen van solidariteit. Landen
als Chili en Cuba, maar ook bewegingen in
andere landen, kwamen met alternatieven voor
de armoede en onderdrukking. Vanuit Europa en
elders keek men hoopvol naar deze initiatieven
tot maatschappelijke en politieke veranderingen.
Men dacht er ook voor eigen land en eigen acties
een voorbeeld aan te kunnen nemen.
Begin
Wij willen onze bestuurskracht komend jaar
Groot was de verontwaardiging, toen voorjaar
uitbreiden. Uw berichtje aan monpol19@online
1980 in El Salvador een icoon van de strijd tegen
.nl is voldoende voor een snel contact daarover. armoede, bisschop Romero, en in 1982 vier
Nederlandse journalisten van de IKON - die in
We zijn vol vertrouwen dat met het overgaan van dat land rapportages maakten over de strijd
onze werkzaamheden naar het Leger des Heils
tegen de armoede en daarbij partij kozen - door
de continuïteit van de opvang en begeleiding van militairen werden vermoord. Ook in Heerlen
onze doelgroep gewaarborgd blijft. Hoe groot of vonden manifestaties plaats. Daaruit ontstond
klein uw bijdrage ook was, hij was en blijft
een werkgroep van zo’n 20 personen die
onmisbaar. Het bestuur van Vlot dankt alle
informatie over en betrokkenheid bij de strijd in
begunstigers, donateurs, vrijwilligers en
Latijns-Amerika in de regio Parkstad wilde
medewerkers die zich gedurende de vele jaren
ondersteunen.
hebben ingezet in het belang van onze klanten.
“Op werkelijk heldhaftige wijze vecht het volk van
We wensen een ieder veel succes voor de toeEl Salvador voor zijn vrijheid…. De indringende
komst en een goed 2017.
oproep aan de wereldbevolking om de solidariteit
met El Salvador verder te versterken.
Doneren kan op NL30ABNA0439960495 op
Afgedwongen moet worden dat er een eind komt
naam van Vrienden van Stichting Vlot.
aan de Amerikaanse steun aan de militaire junta.
Negen van de tien Amerikaanse kogels doden
Het pand Looierstraat 26 blijft heten: Corrie
(er) vrouwen en kinderen…” (Uit een eerste
Schoffelenhuis, huis voor opvang en vertrek. In
WLAH-verslag van 1982).
die naamgeving blijven wij de oprichter van Vlot
eren.

De Inkijk

nummer 1

Eigenlijk heette de groep aanvankelijk
Werkgroep Midden-Amerika. Al snel echter werd
gekozen voor een naam die het hele continent
omvatte: de situatie in heel wat landen was – erg
genoeg - vergelijkbaar en nieuwe leden voelden
zich ook daarmee verbonden.
Vormgeven aan solidariteit
Zo kwamen er door de jaren heen heel wat
landen in beeld en werd er gezocht naar
efficiënte vormen van solidariteit. Bij voorbeeld
een straatcollecte voor de verzetsbeweging in El
Salvador; verkoop van bananen uit Nicaragua
om dat land in zijn opbouw te steunen;
kinderspeelgoed en pootaardappelen voor Cuba;
zaaigoed voor volkstuintjes van vrouwen in
Lima/Peru. Ook in Heerlen werd geleerd hoe je
empanadas (gevulde broodjes uit Chili e.d.)
hoort te maken. Deze werden tijdens verschillende muziekfestivals in de schouwburg verkocht
om mede daardoor muziekgroepen uit LatijnsAmerika (vaak vluchtelingen uit de diverse
landen) een tribune te bieden voor hun stem,
hun protest in klank en hun toekomstdromen.
Met het verdwijnen van de militaire dictaturen in
het continent en de democratische openingen
veranderde ook de solidariteit. Die kreeg meer
het karakter van wederkerigheid. Van: wat
hebben we elkaar te bieden en te vertellen?
Waar leven en vechten jullie voor? Hoe vieren
jullie feest? Hoe organiseren jullie je? Hoe gaat
de integratie van doven in jullie stad? En de
thema’s gingen de diepte in: hoe zien jullie de
globalisering van voedselproductie, het kappen
van oerwoud en de aanleg van stuwdammen
voor de productie van gewassen als soja, mais
en suikerriet /methylalcohol als brandstof voor
auto’s ? Acties richtten zich nu Europa-breed op
bedrijven en regeringen (“onze” Siemens levert
gemalen om hele gebieden onder water te zetten
en er een natuurramp te organiseren; Arcadis die
vanwege financieel gewin als ‘adviseur’
meedoet).
Het worden grote verhalen die onszelf en onze
samenleving raken. Inhoud en achtergronden
gaan de wereld rond. En komen hier op tafel op
plekken zoals het platform van groepen
HeerlenMondiaal (met dank aan zovelen de
jaren door !). Daar proberen we als WLAH mede
bekendheid aan te geven. Zo vragen we op een
jongerenfestival: “wat vinden jullie ervan dat voor
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onze autobrandstof Indianen van hun grond
verdreven worden?” - Tegelijk zijn daar de
‘kleine’ verhalen van bezoekers en vrienden uit
de landen of organiseren we een avond met
jongeren die er een interessante stage hebben
gedaan of anderen die hun reisverhaal willen
doen (‘Reizigers informeren Reizigers’).
Hoe verder ?
Onze groep is verouderd. Een kleine kern is
overgebleven, die met elkaar vrienden en
contacten in LA deelt, soms op nostalgie drijft,
enkele projecten blijft steunen. Aanwas is er niet
meer. Het moment is gekomen om met
voldoening terug te kijken.
Als groep hebben we in Parkstad soms
meer/soms minder de vensters op LA en de
wereld open gezet. Heerlen is een deel van de
wereld; de blik op die wereld hebben we nodig, al
was het maar om goed te kunnen zien wat er in
die wereld speelt en hoe mensen voor zichzelf
opkomen in die wereld. Het zijn rijke momenten
als je samen de verwondering over die mensen
en culturen kunt delen. Soms zijn we erin
geslaagd om mensen en organisaties in de
verschillende continenten bij elkaar te brengen,
verzet een stem te geven, elkaar moed in te
spreken. Dan weer waren er ‘leuke’ dingen, zoals
toen een man in een flat boven de entree van
een supermarkt waar we stonden te collecteren
eerst een touwtje neerliet met de vraag waar wij
mee bezig waren, vervolgens een keer of zes het
touwtje opnieuw omlaag stuurde met briefjes van
honderd!
Zelf zijn we ingrijpend getekend door onze
betrokkenheid bij LA. Een voorbeeld: voor ons
staat 11 september niet zozeer voor het
gebeuren rond de Twin Towers… Eerder al was
dit de dag van de Pinochet-putch in 1973 in Chili,
waar juist met Amerikaanse steun de tragedie
voor dit land begon, met tientallen duizenden
doden en honderdduizenden vluchtelingen, met
folteringen, miserie, armoede.
Hoe zal er in onze regio een venster op een
fascinerend werelddeel geopend blijven? Zorgen
anderen daarvoor, met meer reizen over en weer
dan ooit, de sociale media in de hand? Zullen
mensen verhalen en contacten blijven delen?
Zal de wereld één dorp worden, met gedeelde
verantwoordelijkheid ?

Colofon
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