
Maart: Geuzenmaand

Alle organisaties die betrokken zijn bij de Geuzenmaand, 
kozen ervoor zich aan te sluiten bij ons thema:  
Mensenrechten, die vier je…………….door er bij stil te staan 
en in actie te komen.

 

In dat kader was Amnesty betrokken bij een aantal activiteiten waarbij we natuurlijk steeds 
actie voerden voor slachtoffers van mensenrechtenschendingen.

De Geuzenpenning ging dit jaar naar Padre 
Solalinde uit Mexico. Hij heeft de Geuzenpenning 
gekregen voor zijn initiatief om in Mexico het 
opvanghuis Hermanos en el Camino op te richten 
(Broeders Onderweg). De Mexicaanse priester 
biedt hiermee sinds 2007 een veilige plek aan 
migranten. Daar kunnen ze even op adem komen 
en voedsel en onderdak krijgen, evenals medische
en psychologische hulp en juridische begeleiding. 
Dagelijks proberen wanhopige migranten de grens

tussen Mexico en de Verenigde Staten over te steken, op zoek naar een beter leven voor hen
en hun familie. Het is een gevaarlijke reis die bovenop vrachttreinen of te voet wordt 
afgelegd. Velen halen de grens niet. Onderweg lopen ze groot gevaar te worden mishandeld,
beroofd, ontvoerd voor losgeld, verkracht of vermoord. Padre Alejandro Solalinde Guerra 
kon dit niet langer aanzien en daarom zet hij zich al jaren in om hun lot te verbeteren.

Op 15 maart vertelde de padre over zijn werk tijdens 
een maaltijd in de Lucaskerk, mede georganiseerd 
door Pax Ambassade van Vrede. 

De opening van de Geuzenmaand werd verricht door
de nieuwe voorzitter van de St. Geuzenpenning, 
Kathleen Ferrier, die al decennia betrokken is bij 
mensenrechten waar ook ter wereld. Ze hield een 



inspirerend verhaal waarbij ze het vroege verzet van de eerste Geuzen verbond aan de 
activiteiten van Padre Solalinde. 

Op 21 maart sprak David de Beer in een 
goedgevulde Windwijzer over zijn 
bijzondere ontmoetingen rond 
mensenrechten in tal van landen. David is 
geboren in Zuid-Afrika, het land waar zijn 
vader als economisch vluchteling (!) in de 
jaren 30 van de vorige eeuw naartoe was 
gegaan. Vanwege zijn strijd tegen apartheid 
zat David onder huisarrest en werd toen 
geadopteerd (ze heette dat toen…) door 
Amnesty. 

In latere jaren werkte hij o.a. in Cambodja, Eritrea, Kosovo en Indonesië. Over wat hij daar 
meemaakte en over zijn ontmoetingen met bijzondere mensen vertelde hij.

 Collecte:
Jaarlijks mogen we een collecte organiseren. Een week 
lang gaan rond de 65 collectanten verspreid over 
Vlaardingen de deuren langs. Dankzij het collectegeld 
kan Amnesty haar werkzaamheden bekostigen. 
Uiteraard zijn we blij met de collectanten en de 
donerende Vlaardingers. We hadden, ondanks het 
slechte weer in die week, toch de mooie opbrengst van 
€ 6.319,--



April: recht op persvrijheid

In het kader van dit thema correspondeerden lokale journalisten en columnisten Britt 
Planken, Peter Joore, Herman van Nieuwenhuizen en Marleen Bos met elkaar.

Leden van onze groep waren op 5 april aanwezig bij 
Talk of the Town in de Harmonie om te vertellen 
over het campagnejaar. 

Enkele vragen over de campagne en Amnesty 
kwamen terug in de pubquiz…..en wie won? Een 
oud-lid van de plaatselijke groep…..


