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Gedicht 

Het eerste mislukte begin 

Ze hebben de muur bezet, 
de zolder gegijzeld, 
het dak vermoord 
en het raam dichtgetimmerd. 
Ze dwongen het balkon 
zijn planten 
op de stoep te gooien 
en zelfmoord 
te plegen. 
Ze begroeven de kelder, 
ze bevalen de schuur haar rommel achter te laten 
en te verdwijnen 
en  
ik 
leef nog. 
Ik kook voor mijn vrienden, 
koop beltegoed voor mijn woorden 
en het belangrijkste: 
ik kan nog slapen, 
minstens zes uur per nacht 
en soms zelfs 
zonder slaaptabletten. 
 
--------------------------------- 
uit: 'De laatste slaaf', 2008 van Rodaan Al Galili. 
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Voorwoord:  

 Op het moment dat u dit jaarverslag leest zijn we al ruimschoots in 
2014 aanbelandt en al druk in de weer met nieuwe activiteiten voor 
Amnesty International. Hoog tijd dus om terug te kijken op het 
afgelopen jaar. Wat hield Amnesty in 2013 bezig? En wat heeft 
Amnesty Garyp in 2013 bereikt?  
 
Net als een jaar geleden kunnen we ook nu stellen dat er het 
afgelopen jaar veel is gebeurd. Een belangrijk feit was bijvoorbeeld 
dat de Verenigde Naties op 2 april het Internationale 
Wapenhandelverdrag hebben aangenomen, iets waar Amnesty zich 
twintig jaar met hart en ziel voor heeft ingezet. U kunt zich dan ook 
voorstellen dat wij erg blij zijn met het resultaat. Uiteraard hopen 
we dat ook de nee-zeggers (Noord-Korea, Syrië en Iran) op den duur 
‘ja’ zullen zeggen tegen dit verdrag.  
 
Bijzonder was ook de 24-uurs schrijfmarathon die in december werd 
gehouden. Omdat Amnesty Nederland zich hierbij aansloot wilden 
wij als Amnesty Garyp niet achterblijven. 24 uur was voor ons iets te 
veel van het goede, maar een 12-uurs marathon is natuurlijk ook de 
moeite waard.  
 
Als werkgroep doen we ook van alles om onze kennis op peil te 
houden en te verbreden. Verderop in het jaarverslag gaan we daar 
dieper op in, maar laat ik u alvast vertellen dat we proberen 
regelmatig aanwezig te zijn bij ledenvergaderingen van Amnesty. 
Daar worden we onder meer geïnformeerd over de nieuwe 
ontwikkelingen uit Londen die veel impact hebben op het lokale 
werk van Amnesty, voornamelijk in die landen waar de 
mensenrechten het meest worden geschonden. Omdat men in 
Londen van mening is dat het beter is in die landen zelf te werken, 
heeft dit grote gevolgen voor met name de medewerkers die op het 
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hoofdkantoor in Londen werken. Als werkgroep proberen we deze 
ontwikkelingen zo goed mogelijk te volgen.  
 
Ook leuk om alvast te melden: als voorzitter werd ik het afgelopen 
jaar geïnterviewd door de Weekkrant. Een week na het interview 
leidde dit tot een mooie column in de Weekkrant: De vrouw met de 
Hamer. Al snel bleek dit niet onopgemerkt te blijven, want we 
ontvingen uit de wijde omgeving reacties van mensen die het artikel 
hadden gelezen. De journaliste zelf was ook onder de indruk en 
kwam in december nog een keer terug om een verslag te maken 
(met een mooie grote foto) van de fakkeltocht. Van de fakkeltocht is 
overigens in drie kranten melding gemaakt.  
 
Graag willen we hier nog onze speciale dank betuigen aan Femmy 
Bouma. Zoals u ongetwijfeld weet verzet Femmy elke maand weer 
veel werk door de tassen met brieven te verzorgen. Hoe druk 
Femmy het ook heeft, elke maand zorgt ze ervoor dat u nieuwe 
brieven kunt schrijven. Daar zijn we Femmy ontzettend dankbaar 
voor.   
 
Tot slot willen we vanaf deze plek iedereen bedanken die zich in 
2013 heeft ingezet voor het werk van Amnesty Garyp. Onze dank 
gaat in het bijzonder uit naar alle trouwe schrijvers van Amnesty 
brieven, de collectanten en de standwerkers.  
 
Aafke Koopmans  
Voorzitter Amnesty  
groep627 Garyp  
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Collecte  

 
De collecte van 2013 heeft een bedrag van € 947,14 opgeleverd in 
Garyp. Duizenden collectanten (waaronder ruim dertig in Garyp) 
hebben in het hele land een bedrag van 1,75 miljoen euro 
opgehaald. Alsnog onze hartelijke dank aan iedereen die zich voor 
deze prachtige prestatie heeft ingezet!  
 
 
 

 
Wist u dat: de lokale 
werkgroep 25% van de 
collecteopbrengst in het 
collectegebied 
terugontvangt voor de 
groepskas? Met dit geld 
kunnen wij onze activiteiten 
organiseren en betalen.  
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4 weeks for freedom  

 
In december 2012 hebben we in de kerk en tijdens de fakkeltocht 
handtekeningen verzameld voor de Iranese advocate Nasrin 
Sotoudeh en voor de Russische mensenrechtenactivist Ales 
Bialiatski. Deze actie liep door in 2013, want in februari hebben tien 
vrijwilligers vier wekenlang intensief actie gevoerd voor deze twee 
gewetensgevangenen.   
Op 6 februari stond een delegatie van Amnesty met 95 duizend 
steunbetuigingen voor advocaat Nasrin Sotoudeh voor een dichte 
Iranese ambassade. Twee dagen later kreeg de Wit-Russische 
ambassadeur 83 duizend handtekeningen aangeboden voor de 
vrijlating van Ales Bialiatski.  

 
Het goede nieuws in deze zaak is dat Nasrin Sotoudeh en elf andere 
Iranese politieke gevangenen op 19 september zijn vrijgelaten. Een 
mooie prestatie, want aanvankelijk moest Sotoudeh tot 2016 in de 
cel blijven wegens ‘propaganda tegen de staat’. Na de hereniging 
met haar familie bedankte de advocate de Amnesty-activisten voor 
‘al het werk dat jullie hebben verricht’.  
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Wandeltocht 

In samenwerking met de ‘Wâldploech’ was er in 2013 opnieuw een 
bijzondere activiteit, namelijk een wandeltocht. Aanvankelijk zou 
deze wandeltocht plaatsvinden op 8 maart, maar het weer was zo 
slecht dat we werden gedwongen de tocht uit te stellen tot zondag 
14 april. Gelukkig hadden we die dag prachtig weer.  
Langs de wandelroute stonden goed nieuws borden en bij het 
eindpunt werden de deelnemers 
opgewacht met koffie of thee, en met 
limonade voor de kinderen. De leden 
van het bestuur hadden bovendien 
heerlijke cake en cupcake klaarstaan 
voor de deelnemers.  

Een groep van ongeveer vijftien 
volwassen en vijf kinderen liep mee in 
de tocht. De ongeveer vijf kilometer 
lange wandelroute was uitgezet over de 
Sumarreheide, waardoor veel 
wandelaars op plekken kwamen waar ze 
nog niet eerder waren geweest. Voor de 
kinderen was er een puzzeltocht en een 
speurtocht. Ook voor de volwassenen 

was er een leuke activiteit, namelijk graffiti spuiten op het oude huis 
van de familie Groeneveld. Met het graffitispuiten wilden we steun 
betuigen aan vrouwen in Egypte. In Egypte kwam met de revolutie 
namelijk niet alleen vernieuwing in de politiek, maar ook in de kunst. 
Graffiti werd er een nieuw fenomeen. Onder het strenge regime van 
president Mubarak was het verboden graffiti op de muren aan te 
brengen en stonden er hoge straffen op overtreding van deze regel. 
Toen de opstand tegen het regime begon, grepen 
graffitikunstenaars het moment aan om de revolutie op hun manier 
te steunen.   



9 

 

Boekenmarkt 

 
Op zaterdag 1 juni vond voor 
de derde keer een 
boekenmarkt plaats. Net als 
in het eerste jaar kozen we 
dit keer voor het 
Unicumplein als locatie. 
Omdat we maanden van 
tevoren al boeken 
inzamelden, waren de 
kraampjes al snel vol en 
hadden de boekenliefhebbers ruime keus uit een groot aanbod 
uitstekende boeken.  
Sommige boekenwurmen waren zo enthousiast dat ze al een halfuur 
voor de opening stonden te wachten om hun slag te slaan.  
 
Nieuw was dit jaar de speciale koopjeshoek waar mensen voor 2 
euro vijf boeken konden uitzoeken. In het laatste uur van de markt 
kon men uit de gehele collectie zelfs twee boeken voor 1 euro 
bemachtigen. Voor de kinderen hadden we een stoepkrijtwedstrijd 
georganiseerd. Helaas viel de deelname hieraan wat tegen, maar er 
werden desalniettemin enkele prachtige tekeningen gemaakt.  
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De opbrengst van de boekenmarkt bedroeg ruim 800 euro en is 
geschonken aan Chicoco Radio, een nieuw radiostation in Port 
Harcourt, de hoofdstad van Nigeria. Het radiostation zal 
sloppenwijkbewoners van Port Harcourt een stem geven en is 
daarmee het eerste Nigeriaanse radiostation dat door de lokale 
gemeenschap is opgericht. Amnesty International steunt dit initiatief 
al lange tijd, om er zo ook in Nigeria voor te zorgen dat de vrijheid 
van meningsuiting wordt gerespecteerd. 
 

 
Tijdens de regiodag in 
oktober hebben we de 
cheque met de 
opbrengst aan de 
regiomanager 
Drenthe / Friesland / 
Groningen van 
Amnesty International 
overhandigd.  
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De boekenmarkt zal een terugkerend fenomeen worden. Een exacte 
datum voor de volgende markt hebben we nog niet, maar we gaan 
in ieder geval tweemaal per jaar boeken inzamelen. Dit zal gebeuren 
op een maandag na de meivakantie en een maandag na de 
herfstvakantie.  
 
Voor 2014 betekent dit:  
Maandagavond: 26 mei en maandag 20 oktober van half 8 tot half 9 
bij Jagersma Transport. Hier hebben we een vaste locatie waar we 
de boeken mogen stallen en inzamelen. Uiteraard zijn we zeer 
verheugd met deze locatie.  
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Kerk 

In 2013 hebben we 
opnieuw met de kerk en 
het jeugdwerk 
samengewerkt. Tijdens 
het startweekend van 14 
september mochten we 
een bijdrage leveren en 
hebben jongeren allerlei 
mensen uit het dorp 
gevraagd een brief te 

schrijven voor Amnesty. In totaal deden 21 mensen aan de actie 
mee die als thema “GET CONNECTED” had. Door het schrijven van 
brieven konden mensen zich verbonden voelen met de activisten ver 
weg.  
 
Op 20 
november 
vierden we de  
Dag van de 
Kinderrechten. 
Dit jaar deden 
we dat samen 
met de 
jeugdclubs. Bij 
groep 7 en 8 
hebben we een 
high tea met 
een quiz over mensenrechten gedaan. Ook heeft de jeugd 
de petitielijst tegen de Russische president Poetin getekend.  De 
jongeren waren erg enthousiast en deden graag mee. Wat ons 
betreft is dit voor herhaling vatbaar.  
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December 2013 

 
 Net als voorgaande 
jaren hielden we op 
10 december een 
fakkeltocht door het 
dorp. En net als vorig 
jaar was de jeugd 
volop aanwezig. 
Tijdens deze tocht 
hebben we aandacht 
gevraagd voor de 

situatie in Rusland. We willen president Poetin namelijk laten weten 
dat mensenrechten voor iedereen gelden.  
 
Nieuw dit jaar was de schrijfmarathon die door heel Nederland op 
10 december, de Dag van de Mensenrechten, werd gehouden en 
door Amnesty was georganiseerd. Wij kozen ervoor de 
schrijfmarathon enkele dagen later, namelijk op zaterdag 14 
december te houden. Van 8 uur ‘s ochtends tot 8 uur ‘s avonds 
waren we in Garyp op verschillende locaties te vinden. Er werd 
actiegevoerd voor zes verschillende zaken, bijvoorbeeld voor Yorm 
Bopha, een gewetensgevangene in Cambodja en voor Miriam López 
in Mexico, die is 
gemarteld door 
Mexicaanse militairen.   
 
In totaal zijn er in Garyp 
maar liefst zeventig  
brieven en 37 
groetenkaarten 
verstuurd.  
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Een prachtig resultaat voor een zodanig kleine werkgroep als die van 
ons. Ook dit jaar willen we ons daarom aansluiten bij de 
schrijfmarathon. Mogen we u dan ook op één van onze locaties 
begroeten?  
 
Handtekeningen 
In totaal hebben we 109 handtekeningen tegen president Poetin 
opgehaald.  
 
 
 

 
 
Goed nieuws 
 Vladimir Akimenkov, één van de drie Russische gewetens-
gevangenen voor wie honderdduizenden mensen op 10 december 
brieven schreven, is vrijgelaten! Akimenkov werd samen met 
anderen op 6 mei 2012 opgepakt tijdens een anti-Poetin-protest op 
het Bolotnaya-plein in Moskou.  
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Schrijftassen 

 
 In 2013 hebben vrijwilligers opnieuw veel brieven geschreven via de 
schrijfmappen van Amnesty. Ondanks de verhogingen tarieven van 
de postzegels wordt er dapper doorgeschreven.  En de brieven 
hebben diverse positieve resultaten geboekt, zoals reeds aangeven 
door Amnesty International.  
Door middel van infoboekjes, die in de tas zitten, proberen wij de 
schrijvers zoveel mogelijk op de hoogte te houden en de 
betrokkenheid groot te houden. Uiteraard kan het een keer 
gebeuren dat er een brief wordt geschreven voor een actie waar u 
niet achterstaat. Het staat u dan altijd vrij een keer niet te 
schrijven.   
Het afgelopen jaar hebben er helaas een paar schrijvers opgezegd, 
maar het positieve is dat nieuwe schrijvers zich hebben aangemeld. 
Het aantal schrijvers is daardoor op hetzelfde niveau gebleven.  
Wij zijn een ieder het afgelopen jaar dan ook zeer dankbaar voor het 
meeschrijven aan de acties voor Amnesty International .  
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Werkgroep Amnesty Garyp 

 
Om al deze activiteiten te kunnen organiseren hebben we jaarlijks 
zo’n acht vergaderingen en veel contact via e-mail. Echter, we 
zoeken nog mensen die met ons activiteiten willen organiseren. 
Mocht u belangstelling hebben, neem dan gerust contact met ons 
op.  
 

 
 
Om onze kennis te verbreden hebben we als actieve leden samen 
met de ‘Wâldploech’ in oktober een workshop 
vreemdelingendetentie gevolgd in Burgum. Dit heeft ons de ogen 
geopend over hoe schrikbarend Nederland omgaat met 
vreemdelingen. Nederland sluit namelijk ieder jaar duizenden 
onschuldige vreemdelingen op in een gevangenis. Niet omdat ze een 
strafbaar feit hebben gepleegd, maar omdat ze wachten op 
behandeling van hun asielverzoek of op uitzetting. 
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Daarnaast hebben we, zoals eerder al aangegeven, als werkgroep de 
regiodag bijgewoond. Deze werd gehouden in het 
herinneringscentrum van voormalig Kamp Westerbork, dat tevens 
een samenwerkingspartner van Amnesty International is. 
Westerbork is daarnaast een plek waar de link tussen verleden en 
heden zeer voelbaar is. De dag stond in het teken van vrijheid van 
meningsuiting in Rusland. Een inspirerende gastspreker, Kris van der 
Veen, vertelde over zijn belevenissen in Rusland, waar hij was om 
een film te maken over de nieuwe anti-homo propaganda wet. Zijn 
reis kreeg afgelopen juli een andere wending toen hij en zijn 
filmcrew de eerste buitenlanders waren die onder de nieuwe wet 
werden opgepakt.  
 

 
 
Ook was er een debat waaraan een Rusland deskundige, een 
Russische freelance journaliste en Kris van der Veen aan meededen.  
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Groeten uit Nederland 

Groeten van moeder tot 
moeder: ‘verlies nooit 
hoop’.  
Groeten van drie 
huisgenoten uit 
Amsterdam: ‘blijf sterk’.  
Groeten van een 
gepensioneerde: ‘geef niet 
op’.  
Zomaar drie voorbeelden 
van honderden 
Nederlanders die jaarlijks 
gebruikmaken van 
Amnesty’s groetenlijst om 
mensen een hart onder de 
riem te steken.  
 
Sinds 1996 wordt er ieder jaar een nieuwe groetenlijst 
gepresenteerd. Landenmedewerkers spitten daarvoor Amnesty’s 
internationale database door op zoek naar gevangen, slachtoffers 
van mensenrechtenschendingen, ter dood veroordeelden en 
mensenrechtenorganisaties die wel een steuntje in de rug kunnen 
gebruiken. Het doel van de groetenlijst is mensen rechtstreeks laten 
weten dat je aan ze denkt. Door middel van de kaarten ontvangen zij 
morele steun. Helaas kunnen we nooit met zekerheid zeggen of een 
vrijlating, verkorte detentie of verbetering in de situatie van een 
mensenrechtenorganisatie door Amnesty komt. Maar door de 
groetenactie voelen mensen zich gesteund om door te gaan. In 
sommige gevallen krijgen familieleden van een gevangene die steun 
ook.   
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Stapels post 

Reza Khandan, de man van de Iraanse mensenrechtenadvocaat 
Nasrin Sotoudeh, liet Amnesty dit jaar weten dat hij bergen kaarten 
ontving toen zijn vrouw, die onlangs werd vrijgelaten, gevangenzat. 
Dit was enorm belangrijk voor hem. De meeste kaarten kwamen uit 
Nederland.  
 
 

Groetentool 

Sinds kort is er naast de groetenlijst ook de groetentool, die u op de 
Amnesty-website vindt. Hiermee kunt u snel en makkelijk iemand 
online een groetenkaart sturen. U kiest iemand uit die u een hart 
onder de riem wilt steken, selecteert vervolgens een kaart en schrijft 
dan uw persoonlijke boodschap op deze kaart. Al deze groeten 
worden verzameld en door Amnesty op kaarten geprint en naar de 
persoon in kwestie opgestuurd. Vanuit het Amnesty kantoor worden 
op die manier honderden kaarten naar één gevangene verzonden.  
Stuur iemand vandaag nog een kaart via:  
 
www.amnesty.nl/groetenkaartje.   
 
  

 

http://www.amnesty.nl/groetenkaartje
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2014 

 
Een jaarverslag is er om terug te kijken, maar wij kijken ook graag 
met u vooruit. In dit nieuwe jaar hebben we al enkele plannen. 
Handig voor in uw agenda:  
Zaterdag 8 maart: filmavond in het Gea Hûs  
Maandag 26 mei: inzamelen van boeken bij Jagersma Transport  
Maandag 4 augustus: braderie Eernewoude  
Maandag 20 oktober: inzamelen van boeken bij Jagersma Transport   
November: een high tea bij de jeugdclub voor groep 7  
Woensdag 10 december: fakkeltocht  
Zaterdag 13 december: schrijfmarathon  
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Tot slot 

U krijgt dit jaarverslag van ons, dus waarschijnlijk neemt u al deel 
aan één of meer activiteiten van Amnesty Garyp. Mocht u nog wat 
meer willen doen of weet u iemand die ook actief wil zijn voor 
Amnesty Garyp, laat het ons dan gerust weten.  
U kunt op verschillende manieren uw bijdrage leveren:  

 Door Amnesty Garyp te ondersteunen bij een activiteit of 
actie.  

 Door te helpen tijdens het scholenwerk, wat wij invullen als 
clubwerk.  

 Door het maandelijks schrijven van brieven (dit kunt u thuis 
in uw eigen tijd doen).  

 Door collectant te worden voor Amnesty International.  

 Door donateur te worden van de lokale werkgroep of van de 
landelijke vereniging.  

 Door actief lid te worden van de lokale werkgroep.  
 
Hebt u behoefte aan meer informatie over wat u kunt doen? Neem 
dan gerust eens contact met ons op.  
Het is tevens mogelijk een bijdrage te storten ter ondersteuning van 
ons werk. IBAN NL09TRIO019760938 tnv Amnesty Groep627 Garyp  
 
Om op de hoogte te blijven van alle ontwikkelingen rondom 
Amnesty Garyp kunt u ons ook volgen via Facebook:  
www.facebook.com/amnesty.garyp.  
 
Of kijk op onze website voor uitgebreide verslagen en foto’s van de 
activiteiten: www.garyp.amnesty.nl.   
 
Wilt u rechtstreeks contact met ons dan kan dat ook of via e-mail: 
amnesty-garyp@hotmail.nl   

http://www.facebook.com/amnesty.garyp
http://www.garyp.amnesty.nl/
mailto:amnesty-garyp@hotmail.nl


22 

 

Leden 

 
Amnesty groep 627 Garyp bestaat op dit moment uit zes leden.  
  
Voorzitter/contactpersoon   
Aafke Koopmans-Hoekstra   
Koutenburg 23A Garyp  
0511-464879  
  
Penningmeester  
Ankje Land-Hoekstra  
  
Notulist/ scholenwerker  
Etje Toonstra  
  
Persmedewerker  
Ate Hoekstra  
  
Coördinator 
schrijftassen  
Femmy Bouma  
Ielke Boonstraloane 22  
0511-795116  
  
Actief lid  
Atsje Algra  
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Financieel overzicht 2013 

 

Opbrengsten 
Opbrengsten activiteiten: 1128,46  
Opbrengst verkochte artikelen: 47,31  
Ontvangsten giften: 82,30  
Collectevergoeding: 236,79  
Overige opbrengsten/rente: 0,92  

Opbrengsten totaal: 1495,78  
 
Kosten 
Kosten activiteiten: 353,33  
Inkoop artikelen: 147,75  
verzendkosten: 800,00  
Algemene kosten 252,28  

Kosten totaal: 1495,78  
 
 
Eindsaldo in Kas:  209,30 
 
 
 
 
    

 
 

  


