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Heerlijk Afghaans eten !!

Café Mondiaal September:
Vredesweek

Stichting Vrouwengroep Vlinder organiseert op
dinsdag 4 juli 2017 een Afghaanse
solidariteitsmaaltijd.
In verband met de vakantie wordt er in juli en
augustus geen Café Mondiaal georganiseerd.

U kunt op deze avond genieten van heerlijke
Afghaanse gerechten.

De opbrengst van deze avond komt ten goede
Het eerstvolgende café Mondiaal wordt
aan het project Naaiatelier voor kansarme
gehouden op donderdag 7 september en zal
vrouwen en kinderen in Afghanistan.
worden georganiseerd door Heerlen Mondiaal en
het Vredesplatform.
De kosten van deze maaltijd bedragen: € 12,50
Deze bijeenkomst heeft als thema De kracht van
U bent om 18:00 uur van harte welkom in de
verbeelding dat tevens het thema is van de
woonkamer van Hoeve de Corisberg,
Vredesweek die van 16 t/m 24 september 2017
Corisbergweg 189b in Heerlen .
zal worden gehouden.
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
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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 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
Het team van Repair café Parkstad Limburg is in bezoeken.
de maand mei aanwezig in Parkstad:
Wie niets heeft om te repareren kan gewoon een
kijkje komen nemen, de koffie en de thee staan
Op zaterdag 29 juli van 10.00 – 13.00 in:
klaar.
op de nieuwe locatie:

Tot ziens bij ons Repaircafé !!

Sam Sam
Mijnzetellaan 2,
Heerlen

Vrijwilligers !
Wij zijn nog steeds op zoek naar handige
mensen op het gebied van het repareren van
elektrische apparaten, fietsen, klokken ed. die
Wat is de bedoeling ?
U neemt van thuis kapotte spullen mee die u nog een keer in de maand ons team willen versterken, Wij hebben totaal 9 bijeenkomsten per jaar.
dierbaar zijn en u gaat deze in het Repair Café
samen met de deskundigen proberen te
Meer informatie:
repareren.
Voor vragen over of het aanmelden van bijv een
reparatie kunt u contact opnemen
De reparateurs, zoals elektriciens, naaisters,
telefonisch: 06-53562168 of via de mail;
timmerlieden en fietsenmakers, die aanwezig
repaircafeparkstadlimburg@gmail.com
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

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 Vaste activiteiten van MC De
Heksenketel in juli
Heksenketel

In juli 2017 organiseert moedercentrum De
Heksenketel weer een aantal incidentele
activiteiten:
Wandeling Imstenradebos

Naast de incidentele activiteiten heeft
moedercentrum De Heksenketel ook vaste
activiteiten:
Maandag:
10.00 - 14.00
11.00 - 15.00
12.00 - 13.00
13.00 - 14.30

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

Dinsdag:
10.00 - 12.00
10.00 - 12.00
12.00 - 13.00
Ontdek het Zuid-Limburgs Heuvellandschap in
13.00 - 14.30
het klein en geniet van de vele vergezichten. Het
13.00 – 14.00
Imstenradebos is een uniek stukje natuur
gelegen aan de rand van Heerlen. Het ene
15.00 – 16.00
moment loop je in het mysterieuze oude Beukenbos, het andere moment over een prachtige
Woensdag:
weiland vol met fruitbomen.

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

10.00 - 14.00
10.30 - 11.30
12.00 - 13.00

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

Wanneer
: woensdag 12 juli
Vertrek
: 9.30
Verzamelen : Mc de Heksenketel
Kosten
: € 2.00
Voor meer informatie en aanmelden van deze
activiteiten kunt u terecht bij:
Cindy 047-7723372 of
mcdeheksenketel@gmail.com
Mc de Heksenketel,
Mijnzetellaan 6
Heerlen
http://www.mc-deheksenketel.nl/
Wij zijn ook te vinden op Facebook:
https://www.facebook.com/pages/Mc-deHeksenketel/247119778817026

13.00 - 14.30
14.00 - 16.00

Donderdag:
09.00 - 12.00
09.30 - 10.30
10.00 - 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
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VPRO Tegenlicht Meet-up 1
Groene dromen met o.a. PiT

Op 11 juli j.l verscheent het jaarverslag 2016 van
Parkstad in Transitie
Op 4 juli 2017 van 19.00 – 22.30 wordt in de
De Kerngroep is in 2016 een aantal keren bij
filmzaal van Schunck, verdieping 5 de allereerste
elkaar geweest en daarnaast heeft er de nodige
VPRO Tegenlicht Meet-up in Heerlen
communicatie in sub-groepjes, telefonisch en per
georganiseerd over Circulaire economie en
email plaatsgevonden.
duurzaamheid.
Belangrijkste besproken onderwerpen zijn o.a.
de algemene voortgang van de stichting, de
gewenste vaste locatie het werven van meer
vrijwilligers en daaraan gekoppeld de PR die het
gezicht van de organisatie naar buiten toe
zichtbaar maakt. In 2016 kregen we te horen dat
we in de brede maatschappelijke voorziening
SamSam in Zeswegen op de Mijnzetellaan 2,
een vaste ruimte kunnen betrekken.
In 2016 hebben we onze naam veranderd
naar Parksjtad in Transitie. Op deze manier
hopen we meer mensen aan te spreken dan met
de Engels getinte naam Transition Town
Parksjtad. De stichtingsnaam blijft. Parksjtad in
Transitie gebruiken we als werktitel.
Het verslag is te downloaden via:
http://parksjtad-in-transitie.nl/wpcontent/uploads/2014/07/Jaarverslag-Parksjtadin-Transitie-2016.pdf

De aflevering Groene Dromen is tijdens deze
avond onze leidraad. Hebben we in Heerlen en
Limburg net zulke bijzondere initiatieven op het
gebied van duurzaamheid en circulaire
economie?
Tien jaar geleden zond Tegenlicht de
documentaire Afval is Voedsel uit. Dat ontketende een ware duurzame storm in Nederland.
Het was voor veel mensen het startsein om op
een nieuwe manier naar duurzaamheid en
economie te kijken. Het was het begin van het
Cradle to Cradle denken in Nederland, duurzaamheid en geld verdienen gingen opeens
hand in hand. Inmiddels heeft het duurzaam
ondernemen diverse labels gekregen: Cradle to
Cradle, Circular Economy, Blue Economy….is er
sprake van een richtingenstrijd? Is bedrijvig
Nederland echt duurzaam geworden of is het
slechts een dun laagje groen?
VERNIEUWEND IDEE 2: PARKSJTAD IN
TRANSITIE
Hoe geef je nieuw leven aan materiaal dat kapot
is om zo onze aarde en het gebruik van onze
grondstoffen te besparen? Simpel gebruiken wat
je hebt. Parksjtad in Transitie en RepairCafe
Parkstad weten daar wel raad mee.
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Politieke crisis Brazilië treft
ook platteland en inheemse
gemeenschappen

Tegelijk met de politieke crisis in Brazilië nemen
ook de problemen op het platteland toe. Indianenvolken en kleine boeren worden meer dan
ooit, zo lijkt het, slachtoffer van het machtsmisbruik vanuit de landbouwsector/het grootgrondbezit dat samen met ‘president’ Temer op de
regeringskussens zetelt.
Op 31 mei veroordeelt het Plattelandspastoraat
in een verklaring de toename van moordaanslagen en geweld jegens de plattelandsbevolking. Vier weken van bloed op het land, elke week
doden en gewonden. In samenvatting de
gebeurtenissen:
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conflicten per dag (!); 2017 lijkt hier met reeds 37
moorden tot dusver overheen te gaan. Als
oorzaak ziet de CPT het niet oplossen door de
regering van de grondkwestie. De huidige
politieke crisis maakt alles nog erger. De agrosector grijpt haar kans en gebruikt staatsmacht
en middelen. Een kleine minderheid rond het
kapitaal doet mensenrechten sneuvelen, de
democratie wordt ingeleverd, misdaden kunnen
ongestraft blijven. Kleine boeren, landloze
boeren, kleine vissers, quilombolas (nakomelingen van zwarte gemeenschappen) en indianen
wordt de elementaire vorm van waar-digheid
geweigerd. Voor de landarbeider is er het stukje
land waarover Chico Buarque de Hollanda zingt:
een stukje grond herverdeeld naar de maat van
een doodskist.
Grote Volksvergadering Aty Guasu van de
Guarani en Kaiowá (29-31 mei)
Ook de Guarani en Kaiowá zien tijdens hun
recente volksvergadering hun problemen en
toekomst in de context van de huidige crisis van
Brazilië. Tevens hebben ze een oproep voor
Europa en de rest van de wereld.

“De crisis die nu vele blanken (in Brazilië) bereikt,
was al eerder gericht tegen ons volk. Geen
nieuws, maar misschien dat de Karai (de blanke)
zich er nu rekenschap van geeft dat hij zijn
ontwikkelingsmodel moet bijstellen en een model
Vilhena (deelstaat Roraima), 29 april: 3 personen moet opbouwen dat recht doet aan het leven van
in een auto verbrand aangetroffen, op hetzelfde velen, in plaats van aan het gewin voor enkelen.”
grondgebied als waar in 2015 vijf landarbeiders (Uit : Slotdocument Aty Guasu).
vermoord werden (nog steeds ongestraft).
“Voor Guarani en Kaiowá geldt nog steeds de
Viana (deelstaat Maranhão), 30 april: aanval op beslissing van vorige jaren: we zullen doorgaan
Gamela-indianen waarvan er 22 gewond raken, met het herbezetten van onze gronden en daarbij
2 personen de handen afgekapt; door knechten
ons eigen leven op het spel zetten. De EU
in dienst van grootgrondbezitters en rechtse
vragen we opnieuw en met meer kracht om een
politici, met steun van de Militaire Politie.
humanitaire dam op te werpen tegen de import
van die landbouwproducten die een genocide
Pau d’Arco (deelstaat Pará), 24 mei: 10
betekenen van inheemse en andere groepen in
personen vermoord door burger- en militaire
de Zuidelijke Wereld.”
politie.
“We zullen de landbouwalliantie van
Het Landpastoraat, dat sinds 32 jaar de
grootgrondbezit en de agro-sector in het
landconflicten registreert, ziet de laatste 3 jaren parlement en hun dodelijke plannen zoals PEC
de conflicten en het geweld toenemen. Het
215 gericht tegen onze volken blijven bestrijden.
jaar2016 was al een recordjaar met bijna 3
We zullen niet rusten tot ze allen vallen en met
hen president Temer. Zij die onze gronden willen
verkopen aan buitenlandse ondernemingen.”
Colniza (deelstaat Mato Grosso), 20 april: 9
personen gemarteld en vermoord door
handlangers in dienst van grootgrondbezitters.

Colofon
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Wo 12 Wandeling Imstenraderbos
Vertrek bij Mc de Heksenketel
Mijnzetellaan 6
Heerlen
Aanvang 9.30 uur

Het volgende nummer verschijnt omstreeks:

Za 29 Repaircafè
Sam Sam Mijnzetellaan 2 Heerlen
10.00 – 13.00

1 september 2017
Sluiting kopij. 21 augustus 2017

