
AMNESTY INTERNATIONAL MAASTRICHT, Groep 324  

In het campagneseizoen 2019/2020 wil Amnesty Maastricht (flex-)vrijwilligers uitnodigen aan te 

geven wanneer je tijd vrij kunt maken om zich in te zetten voor mensenrechten.  

  

Profiel & taakomschrijving (flex-)vrijwilligers  

Als (flex-)vrijwilliger word je ingeschakeld voor speciale acties. Je kunt denken aan:  

• verzamelen van handtekeningen onder een petitie tijdens een schrijfactie/festival/evenement  

• meehelpen bij het opbouwen/inrichten of afbreken van een stand of een tentoonstelling  

• voor een afgesproken tijd bemensen van de Amnesty-stand tijdens een schrijfactie/festival/evenement  

Wil je samen met andere vrijwilligers actievoeren en activiteiten organiseren en zo een steentje bijdragen aan een 

rechtvaardige wereld? Dan is een vrijwilligersfunctie bij onze groep jou op het lijf geschreven.   

  

De enige voorwaarde is dat je interesse hebt in en betrokken bent bij mensenrechten!  

Wat kunnen wij bieden?   

• interessant vrijwilligerswerk   

• begeleiding vanuit de enthousiaste lokale groep  

• een aansprakelijkheidsverzekering tijdens het werk voor Amnesty.  

Intekenlijst  

Spreekt een activiteit je aan en past de actie in je agenda? Reageer dan positief op één van de acties hieronder en 

geef je voorkeur voor dag(-deel) en/of tijdstip door via: info@amnesty-maastricht.nl.  

  

2019         actie  aanmelden  voorkeur  

december   
zaterdag 

t/m vrijdag   7 t/m 13  
Mensenrechtenweek: diverse acties, diverse 
locaties, verschillende tijdstippen* 

□ ja  □ nee  

dag ...     

dagdeel ...   

tijdstip ...  

                  

2020       actie  aanmelden  voorkeur  

maart  zaterdag  8  Schrijfactie Boekhandel Dominicanen, middag   □ ja  □ nee  tijdstip van …  

tot …  

                  

mei  donderdag  21  El Dunya-festival, ochtend/middag   □ ja  □ nee  

dagdeel … 

tijdstip van … 

tot …  

                  

juni   zondag  28  Manus-van-Alles festival, ochtend /middag  □ ja  □ nee  

dagdeel … 

tijdstip van … 

tot …  

                  

juli  

dinsdag  7 Schrijfactie Boekhandel Dominicanen, middag  □ ja  □ nee  tijdstip van …  

tot …  

dinsdag   7  Groepswandeling + etentje, avond  □ ja  □ nee  
vanaf 18.30 uur  

* aparte mailing volgt  

  
 

Wil je in 2020 meehelpen als collectant tijdens de collecte week (8 t/m 14 maart), kijk dan op de website van 

Amnesty International (https://www.amnesty.nl/steun-ons/aanmelden-als-collectant) en meld je aan!  
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