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Hoeveel mensen zijn dat, waarom gaan ze op
pad, hoelang en waar gaan ze heen? En wat
betekent dat voor de West-Europese samenleving?
Van nog groter belang is: hoe reageren overheden, daar en hier? Hoe kunnen klimaatvluchtelingen geholpen worden? En hoe kunnen
wíj ze als mede-aardbewoners hulp bieden op de
korte en lange termijn? Hierover willen we graag
met elkaar in discussie gaan.
Cafe Mondiaal
Rene van der Luer van Groene Kanteling zal een
korte inleiding verzorgen.
Harrie Winteraeken is zoals altijd de gespreksleider.

Op 1 Februari 2018 organiseert Heerlen Mondiaal in samenwerking met Werkgroep Groene
Kanteling (van Parkstad in Transitie) de
46 ste editie van Café Mondiaal met als thema:
Klimaatvluchtelingen.
Deze editie begint om 19.30 en vind ook deze
keer plaats in de Café Pelt gelegen aan het
Pancratiusplein 48 te Heerlen.
Het klimaat is van slag en vertoont chaos. Toch
zijn er patronen in te herkennen. Natuur, mensen
en dieren zijn de dupe. Vooral op het zuidelijk
halfrond zijn mensen kwetsbaar, terwijl de invloed van de klimaatverandering daar het grootste is. Neem als recent voorbeeld dat wellicht er
in Kaapstad (Zuid-Afrika) binnenkort geen water
meer uit de kraan komt.
René van de Luer van de werkgroep Groene
Kanteling constateert dat grote gebieden onleefbaar dreigen te worden en dat mensen op
zoek gaan naar een minder bedreigde omgeving.
Zij vluchten vanwege de gevolgen van de
klimaatverandering.

Voor meer informatie over deze Café Mondiaal
kunt u terecht bij:
René van der Luer, rvanderluer@gmail.com
06-16385351
en
Harrie Winteraeken
06-52375611 hwinteraeken@hotmail.com

De Inkijk

nummer 1

VPRO Tegenlicht Meet Up

Februari 2018

pagina 2

MEET-UP
Rondom de documentaires van het VPROprogramma Tegenlicht worden her en der in den
lande Meet Ups georganiseerd. Dit zijn bijeenkomsten waar over een uitzending van Tegenlicht wordt nagepraat. Tegenlicht Meet Ups zijn in
beginsel vormvrij. Het enige vereiste is dat er
een onderwerp aan de orde komt uit een aflevering van VPRO Tegenlicht.
In café Pelt vinden regelmatig publieksactiviteiten plaats zoals de Quiznight, de talkshow Noa de Mes en het Café Mondiaal. De
Tegenlicht Meet Ups sluiten hier ‘naadloos’ op
aan.

Op 30 januari wordt al weer de 4de Tegenlicht
Meet Up georganiseerd in Café Pelt.
De avond start om 19.30 rondom de aflevering
‘Kwestie van vertrouwen’.
Fake news, gehackte verkiezingen en online
beïnvloeding van wereldleiders: heeft het
vertrouwen in politici, media en bedrijven een
dieptepunt bereikt? En is dat vertrouwen nog te
herstellen?
Is dat verlies van vertrouwen te herleiden naar
ons digitale leven, de globalisering en hoe los je
het op?
De Meet Up start met het vertonen van de
Tegenlichtaflevering ‘Een kwestie van
vertrouwen’.
Daarna zullen Theo Ploeg, socioloog en docent
bij Interdisciplinary Arts Maastricht (iArts
Maastricht) Academy of Media Design and
Technology én Vince Meens ‘Mister Blockchain’,
Manager Entrepreneurship Development
bij Brightlands Smart Services Campus kort hun
visie geven op de invloed van media en
digitalisering op ons vertrouwen en de voor- en
nadelen daarvan. Welke voorbeelden zien we in
en rondom Heerlen? Vervolgens is er gelegenheid tot gesprek en discussie.
Beoogd einde van de bijeenkomst in om ± 21.30.

De Tegenlicht Meet Ups in café Pelt worden
georganiseerd door een klein groepje mensen
dat momenteel bestaat uit Erik Duijsings, Frits
Pelt, Cynthia Smeets en Harrie Winteraeken. In
beginsel vinden de Meet Ups één keer per
maand plaats op een dinsdagavond. Voor meer
informatie kunt u terecht bij Harrie Winteraeken.
Informatie over de VPRO Tegenlicht aflevering
‘Kwestie van vertrouwen’ van 10-9-2017:
“In 2017 gebeurde iets opmerkelijks. Volgens het
mondiaal opererende communicatie- en marketingbureau Edelman daalde voor het eerst sinds
de start van de 21e eeuw het vertrouwen van
burgers in politici, media en bedrijven. Dit concludeerden zij op basis van onderzoek dat het
bureau al jaren produceert voor hun jaarlijkse
‘Trust Barometer‘. Harde feiten hebben concurrentie gekregen van ‘alternative facts’, waarin
machtsbeluste politici als Trump, Poetin en Erdogan grossieren, Twitterbots en buitenlandse
hackers blijken verkiezingen te hebben gemanipuleerd.”
Voor meer informatie over deze Meet Up kunt u
terecht bij:
Harrie Winteraeken
06-52375611 hwinteraeken@hotmail.com
Café Pelt:
info@cafepelt.nl
045-5712 65 of 06-24135432
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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.
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.

Het team van Repair café Parkstad Limburg is
deze maand weer present:
Op zaterdag 27 januari van 10.00 – 13.00 in:
Sam Sam
Mijnzetellaan 6,
Heerlen
Wat is de bedoeling ?

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:
U neemt van thuis kapotte spullen mee die u nog
www.repaircafeparkstad.nl en de
dierbaar zijn en u gaat deze in het Repair Café
facebookpagina onder repaircafeparkstad.
samen met de deskundigen proberen te
repareren.
Kijk ook eens op de landelijke website,
www.repaircafe.nl.
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, en vaak heel gemakkelijk
is.
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.
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Les 1 Algemene introductie: 3 ethische
principes, 12 permacultuur principes, sectoren,
waar komt de moestuin.
Les 2 Aarde en vruchtbaarheid, wel of niet
spitten, compost maken, grond verbeteren.
Les 3 Soorten planten en zaad, zaaien,
combinatieteelt, wisselteelt, opvolging, teeltplan.
Les 4 Gewasbescherming, slakken, kruidengier,
medewerkers, oogsten en bewaren.
Als rode draad in de cursus loopt het maken
van je eigen tuinontwerp.

De Werkgroep Permacultuur van Parkstad in
Transitie organiseert in februari en maart 2018
een cursus Natuurlijk Moestuinieren.
Na het volgen van deze cursus kun je gelijk aan
de slag in je eigen tuin, buurttuin of samentuin.
Deze cursus wordt gegeven door Leo de Groot.
Leo is in 2012 begonnen met lesgeven. Na zijn
Permacultuur Ontwerp Cursus (PDC), volgde hij
een cursus lesgeven in permacultuur in
Denemarken (Permaculture Education Course).
Daarnaast heeft hij praktijk ervaring door een
eigen tuin en de Dobbeltuin in Heerlen.
Permacultuur is leven in het besef onderdeel te
zijn van de natuur.
Permacultuur is leren van de natuur met als doel
te voorzien in menselijke behoeften terwijl we de
gezondheid van ecosystemen verbeteren of in
stand houden.
Het heeft 3 ethische principes als basis: zorg
voor de aarde, zorg voor de mensen, eerlijk
delen.
De cursus bestaat uit 10 uur theorie in 4 bijeenkomsten en 2 praktijkdagen met 4 uur theorie en
6 uur praktijk.
Behalve theorie wordt in de cursus
samenwerkingsvormen gebruikt waarin men van
elkaar leert.
Het minimum aantal deelnemers is 8 en het
maximum 14.

De cursus natuurlijk moestuinieren wordt
gegeven op woensdag 14, 28 februari, 14 en 21
maart van 19.30u tot 22.00u. in het Transitielokaal, Mijnzetellaan 6 Heerlen.
De praktijkdagen zijn op:
zaterdag 14 april en
zaterdag 12 mei
van 10.00 tot 15.00 op
de Dobbeltuin, Dobbelsteijnstraat Heerlen.
Kosten:
Vrijwilligers Parksjtad in Transitie €35,anders €55,inclusief lesmateriaal en koffie/thee.
Aanmelden bij Leo de Groot mail:
ljm.degroot(at) telfort.nl
Voor meer informatie: tel. 06-47311049
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Kalender 2018 van
Stichting SCAN

Vastenactieproject Zambia “Doen wat niemand
wil doen, gaan waar niemand gaat “.
Op Zaterdag 3 februari 2018 organiseert het
Missionair Overleg Parkstad van 10.00-14.00
in het parochiezaaltje van de Andreasparochie
Stichting SCAN heeft ook voor 2018 weer een
Heerlerbaan, Palestinastraat 326, 6418 HP
kalender gemaakt, uitgevoerd in de Afghaanse
Heerlen de Startdag van de Vastenactie 2018.
en Nederlandse jaartelling, waarin de belangrijke
dagen in Afghanistan en in Nederland zijn
Programma:
opgenomen. Daarnaast zijn er ook een enkele
10.00 Ontvangst met koffie
belangrijke dagen opgenomen van de Arabische
10.15 Opening en welkom
jaartelling.
10.30 Presentatie Vastenactieproject Zambia
Toelichting en presentatie door
Westerse landen en Islamitische landen hebben
Guus Prevoo, Regio-coördinator
een verschillende jaartelling.
Vastenactie.
11.15 Korte pauze
In Nederland begint het nieuwe jaar altijd op 1
11.30 Eigentijds Vasten
januari. Hier wordt geteld met het zonnejaar dat
Toelichting door Guus Prevoo
365 dagen duurt en elke vier jaar een dag extra.
12.15 Pauze met sobere lunch
13.00 Met elkaar in gesprek gaan
In Afghanistan worden twee jaartellingen ge14.00 Afsluiting
bruikt, het maanjaar en het zonnejaar.
Iedereen is van harte welkom, wel even aanmelden (dit i.v.m. de lunch) bij:
ajhouben@hetnet.nl of 045-5412448
hvrehen@ziggo.nl of 045-5322181
Voor meer informatie:
www.missionairoverlegparkstad.nl/

Het zonnejaar begint in Afghanistan, Iran en nog
een aantal landen steeds op 21 maart. Het Islamitische maanjaar is 11 dagen korter en begint dus
elke jaar ongeveer 11 dagen vroeger ten opzichte van het zonnejaar.
U kunt de kalender voor € 5,00 bestellen bij
Stichting SCAN via: info@stichtingscan.com
De kalender is ook gratis te downloaden van de
website: www.StichtingSCAN.com.
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Verslag
Dag van de Mensenrechten

Oprichting
Schrijfgroep

Op zondag 10 december, de Dag van de
Mensenrechten, kwamen de mensen van
Amnesty International groep Parkstad vroeg bijeen in het SCHUNCK* Glaspaleis om de schrijfmarathon voor te bereiden.

Op 7 december 2017, tijdens Café Mondiaal met
als thema: , werd het idee gelanceerd om niet
alleen op 10 december brieven te schrijven, maar
ook door het jaar.

Hiertoe wil Amnesty International groep Parkstad
een schrijversgroep starten, die maandelijks in
Al snel kwamen de eerste mensen brieven
SCHUNCK* bij elkaar komt om brieven te
schrijven voor mensen die groot onrecht is
aangedaan. Niet alleen al in Nederland gebeurde schrijven.
dat op meer dan 600 plaatsen, maar wereldwijd
Op 10 december hebben al een aantal mensen
schreven honderd duizenden mensen. De gekenbaar gemaakt, dat zij open staan voor dit
hele dag kwamen mensen schrijven naar presiinitiatief.
denten of ministers van justitie om vrijlating te
eisen voor mensenrechtenstrijders. Ook schreDoor de kerstdrukte en voorbereiding van het
ven zij de slachtoffers zelf om hen een hart
carnaval is het er nog niet van gekomen om dit
onder de riem te steken: "Jullie zijn niet ververder uit te werken. In de komende tijd zal zeker
geten, wij staan achter jullie!".
gebeuren.
Rond vijf uur s' middags liepen wij in een fakkeloptocht door het centrum om aandacht te vragen Staat u hier ook voor open?
voor de erkenning van de mensenrechten in alle
Stuur dan een mail naar Kees van Veen.
landen. De sterke wind maakte het aansteken
van de fakkels moeilijk, maar het bleef tijdens de
Voor meer info:
optocht gelukkig wel droog.
Kees van Veen c.van.veen@home.nl
De ontvangst bij “De Twee Gezusters”
(Luciushof) was gastvrij. Na de soep, broodjes,
koffie en/of thee werden de pennen weer ter
hand genomen.
Aan het eind van de dag konden we hier in
Parkstad 147 brieven versturen aan overheden
in 10 landen en 129 kaarten aan de slachtoffers
van dictatoriale regimes.
Namens de slachtoffers hartelijk dank aan allen,
die bijgedragen hebben om deze dag tot een
succes te maken.
Voor meer info:
Kees van Veen c.van.veen@home.nl
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Vaste activiteiten van MC De
Heksenketel

Naast de incidentele activiteiten heeft
moedercentrum De Heksenketel ook vaste
activiteiten:
Maandag
11.00 - 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
09.00 - 12.00
12.00 - 13.00
13.00 - 14.30
15.00 - 16.00

2e Hands kledingwinkel open
Lunch
Hulp bij formulieren invullen
Buikdansen

Woensdag
09.30 - 14.00
11.30 - 11.30
12.00 - 13.00
13.00 - 14.30

2e Hands kledingwinkel open
Callanetics
Lunch en (laatste woensdag v/d
maand wereldlunch)
Hulp bij formulieren invullen

Donderdag
09.00 - 12.00 uur
Les
09.30 - 11.30 uur
11.00 – 12.00 uur
09.30 - 14.00 uur
open
11.30 - 11.30 uur
12.00 - 13.00 uur
13.00 - 15.00 uur
13.00 - 14.30 uur
Vrijdag
activiteiten

Nederlandse Conversatie
Yoga
naailes
2e Hands kledingwinkel
Body Fit
Lunch
Breien
Hulp bij formulieren invullen
Op vrijdag zijn er géén
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Incidentele activiteiten van MC De Heerlijk Afghaans eten !!
Heksenketel in Februari

In Februari 2018 organiseert moedercentrum De
Heksenketel weer een aantal incidentele
activiteiten:

Stichting Vrouwengroep Vlinder organiseert op
dinsdag 5 Februari 2018 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
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Schone brandstof voor onze
Kerst en Nieuwjaarswens
auto’s
Het bestuur en de deelnemende organisaties
Van land gepikt van de indianen… van Heerlen Mondiaal wil iedereen:
Een boodschap voor Brussel

Colum door Wim van Kempen
Begin Februari doen 174 Nederlandse milieu- en
klimaatwetenschappers een oproep om te
Prettige Kerstdagen en een gelukkig en
stoppen met biobrandstof uit voedsel. “Een
vreedzaam 2018 !!
achterhaald idee dat het milieu baat heeft bij
biobrandstof, gemaakt van voedselgewassen”,
wensen.
zo lees ik in hun brief in Trouw van 2 Februari.
Als werkgroep Indianen in Brasil hebben we de
afgelopen jaren diverse keren op zomerfestivals
gestaan waar we handtekeningen vroegen voor
een petitie rond biobrandstof. Al jaren is immers
bekend dat onder meer in Brazilië indianengemeenschappen verdreven worden van hun
gronden. Voor soja en andere gewassen ten
behoeve van zogenaamde ‘schone brandstof’
voor onze auto’s.

Traditie getrouw verschijnt De Inkijk nooit in
januari.
Het eerste volgende nummer verschijnt daarom
omstreeks 1 februari 2018.
Kopij kan tot uiterlijk: 24 januari 2018 gemaild
worden naar: rochette.frank@gmail.com

Berichten voor onze website kunt u ook mailen
Wij vroegen de bezoekers van de festivals wat zij aan het bovenstaande emailadres.
ervan vonden dat wij onze problemen van
vervuiling over de schutting van inheemse
gemeenschappen gooien. Al snel gingen de
gesprekken dan over de vraag hoe ‘schoon’ die
brandstof dan wel zou zijn.
Lees meer op:
www.indianeninbrasil.nl

Colofon

Agenda Februari 2018

De Inkijk Februari 2018 is een uitgave van
Heerlen Mondiaal.
De Inkijk wordt gratis per email aan de
abonnee’s verstuurd.
redacteur: Frank Rochette
Email
: rochette.frank@gmail.com
Voor gratis email abonnement:
mail naar Frank Rochette.
Het Maart nummer verschijnt omstreeks:
1
Sluiting kopij. 21

Maart
2018
Februari 2018

Do 1 Café Mondiaal: Klimaatvluchtelingen
Café Pelt
Pancratiusstraat 48
Heerlen
Aanvang: 19.30
Di
.

6 Solidariteitsmaaltijd
Heerlijk Afghaans eten
Corisbergweg 189b
Heerlen
Aanvang: 18.00

Do 7 Workshop Muziekdoosje
Moedercentrum De Heksenketel
Mijnzetellaan 6
Heerlen
13.00 – 15.00
11:00 : Schrijfmarathon in SCHUNCK* –
Glaspaleis;
16:30 : Fakkeloptocht door het winkelcentrum
van Heerlen;
17:00 : Aankomst bij De Twee Gezusters voor
koffie en broodjes en vervolg van de
Schrijfmarathon tot ± 20:00 uur.
Wo 14 Start Cursus Natuurlik Moestuinieren
SamSam
Mijnzetellaan 6
Heerlen
19.30 – 22.00
Za 27 Repaircafé
SamSam
Mijnzetellaan 6
Heerlen
Aanvang: 10.00 – 13.00

Agenda Januari 2018
Di 30 VPRO Tegenlicht Meet up: Kwestie van Vertrouwen
Café Pelt
Pancratiusstraat 48
Heerlen
Aanvang: 19.30

