
November: Kinderrechten (bestonden op 20 november 30 jaar)

De Amnestygroep besteedt veel aandacht aan 
scholenwerk en verzorgt jaarlijks lessen over 
mensenrechten op zowel het basis- als het 
voortgezet onderwijs. We wilden graag de 
jongeren van het voortgezet onderwijs in het 
kader van ons bijzondere jaar een 
theatervoorstelling aanbieden. Met dank aan een 
subsidiegever en de Stadsgehoorzaal is dat gelukt.

300 leerlingen met een aantal begeleiders hebben de voorstelling “Anti” van de 
theatergroep Mangrove bezocht. Het verhaal is gebaseerd op Antigone, maar zo bewerkt dat
het aantrekkelijk is voor jongeren. Aanvankelijk zaten zij wat onwennig in de zaal, maar al 
snel werden ze meegenomen in het verhaal. Iedereen vond het een bijzondere ervaring en 
sommigen waren voor het eerst in een theater. De voorstelling nodigde uit om op school 
nog eens verder te praten, want welke mensenrechtenschendingen kwamen erin voor? 

Meet-up:
Op  13 november hadden we in de Kroepoekfabriek een Amnesty meet-up. Deze 

bijeenkomsten worden door het 
secretariaat van Amnesty 
georganiseerd. Dat gebeurt 
meestal in grote plaatsen, maar 
vanwege ons bijzondere jaar 
deed men ook Vlaardingen aan. 
De (toenmalig) directeur Eduard 
Nazarski nam ons mee in de 
wereldwijde ontwikkeling van de  
mensenrechten sinds het 
ontstaan van Amnesty. Gelukkig 
zijn er veel positieve 
ontwikkelingen, b.v. in Europa en 
Zuid-Amerika zijn er geen 
militaire dictaturen meer. Maar 

delen van de wereld zijn  zorgwekkend b.v. het Midden-Oosten en Azië. Er was een 
presentatie over statenloosheid, maar ook de plaatselijk activiteiten werden belicht.  Bineke 
Moster van het Lentiz-Geuzencollege vertelde wat voor bagage zij de kinderen meegeven 
met het vak burgerschapskunde. Ook wij als plaatselijke Amnestygroep vertelden over onze 
activiteiten in dit speciale jaar.



December: alle 30 mensenrechten centraal

10 december ‘de Dag van de Rechten van de Mens’. De eerste activiteit van die dag was een 
bijeenkomst bij het Mensenrechtenmonument samen met de leerlingen van de hoogste klas 
van basisschool IKC Het Spectrum. Er is aandacht gegeven aan de betekenis van deze dag en 
aan het monument. Aan de hand van een mensenrechten-les hebben de kinderen gedichten 
gemaakt, waarvan er een aantal is voorgedragen. Wethouder Jacky Silos was namens het 
college aanwezig en heeft aandacht gegeven aan deze dag. Na afloop heeft zij samen met de

leerlingen warme 
chocolademelk in de 
Windwijzer gedronken.

De leerlingen gingen na
afloop weer terug naar 
school en de leden van 
de Amnestygroep 
vertrokken naar de hal 
van de bibliotheek in 
het centrum, waar van 
12.00 – 17.00 uur 
brieven geschreven 
werden voor 
mensenrechten-
activisten in 

verschillende landen. Uiteraard werden bezoekers van de bieb uitgenodigd om mee te doen.

Ter afsluiting is ’s avonds in samenwerking met de 
Windwijzer de film Green Book vertoond. Een op 
waarheid berustend verhaal dat speelt in de 
zestigerjaren van de vorige eeuw in de zuidelijke staten 
van de Verenigde Staten, waar de gekleurde mens in het
openbare leven geen rol mocht spelen en volop werd 
gediscrimineerd. Ter afsluiting van ons bijzondere jaar 
was er in de pauze een hapje en een drankje. 

Kersttijd

December is Adventtijd en zowel in de Protestante als de Katholieke kerken mochten we 
rond een kerkdienst kaarsen, kaarten e.d. verkopen.  Een gelegenheid waar we dankbaar 
gebruik van maakten.



Op 13 december waren we bij de ontsteking van 
de verlichting in de kerstboom op de Markt 
aanwezig. Traditiegetrouw stonden we op de 
stadhuistrappen met fakkels.  Met een spandoek 
met de tekst “Amnesty Waakt” maken we 
duidelijk waarom we daar staan. Op 14 
december waren we op de Kerstmarkt in de 
Grote Kerk present.


