
Amnesty’s Write For Rights in Maastricht 

 

Twee weken lang in december schreef Amnesty Maastricht mee met ’s werelds grootste 

schrijfactie Write for Rights. En dat leverde –ondanks Corona– vele (handgeschreven) brieven, 

(brief-)kaarten en handtekeningen op!  

Degenen die thuis mee wilden doen, konden terecht bij Centre 

Céramique (Stadsbibliotheek) om een schrijfpakket op te halen. 

Ook werden schrijfpakketjes uitgedeeld na afloop van de 

zondagsdiensten op 12 en 19 december in 

de Sint Janskerk (Maastricht), de 

Kloosterkerk (Valkenburg) en de 

Hervormde Kerk (Vaals). Met dank aan Dave en Ineke, die zich hiervoor 

inzetten.  

In de Maastrichtse wijk St. Pieter werd ook dit jaar weer druk 

geschreven. Een dankjewel voor Angelika, die een groot hart heeft 

voor zowel de mensen in haar woonwijk, als voor de mensenrechten.  

 

Op vrijdag 10 december (de internationale dag van 

de rechten van de mens) was Boekhandel 

Dominicanen the place to be om brieven te 

schrijven. Dat werd dan ook in grote getalen 

gedaan. Regio-coördinator Rob van Hal wist een 

gaatje in z’n 

drukke 

agenda vrij te maken om ons een bezoekje te brengen, 

evenals wethouder en locoburgemeester Krabbendam. 

Hij nam de tijd om zich uitgebreid te laten inlichten over de 

10 cases, om vervolgens alle 10 de brieven te ondertekenen. 

Dank aan Anne, Fadi, Karin en Lisette die die middag hun 

beste beentje voorzetten. 



Helaas kon het Koor Stem des Volks dit jaar niet van de partij zijn, maar ze 

toonde zich solidair door hun koorleden uit te nodigen om digitaal deel te 

nemen aan de schrijfactie. Net als de leden van de Limburgse Soroptimisten, 

die zich verbonden voelden met onze schrijfactie.  

In totaal werden er in Maastricht 615 (!) brieven en kaarten geschreven.  

Veel dank aan de mensen van de kerken, de 

Stadsbibliotheek en Dominicanen Boekhandel die hun 

medewerking verleenden. Ook een dankjewel aan alle 

Maastrichtenaren en andere schrijvers van brieven en, 

niet te vergeten, alle vrijwilligers voor hun inzet.  

 

Dank aan iedereen die deze editie weer tot een succes te maakten! 

 

  

 

 

 


