
 /  

Contactadres: Eric ten Napel 
 Hercules Segherslaan 20 
 1701 XB  Heerhugowaard 
 tel.: 072-5719692 
 e-mail: info@dijkenwaard.amnesty.nl 

 

 

 

Afdeling Nederland 
groep Dijk en Waard - Koggenland 

www.dijkenwaard.amnesty.nl 

Amnesty International streeft naar een wereld waarin iedereen alle rechten geniet die zijn vastgelegd in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en andere 

 

 

internationale mensenrechtendocumenten. Amnesty doet onderzoek en voert actie op het tegen gaan en stoppen van ernstige schendingen van al deze rechten. 

 
 

 
Geachte mevrouw, mijnheer,  
 
Traditioneel krijgt u in de decembermaand van de groep 

Amnesty International Dijk en Waard - Koggenland 

de groetenlijst, omdat in deze periode veel mensen elkaar kerst- of eindejaarsgroeten sturen.  
Op veel plaatsen in de wereld krijgen mensen echter helemaal geen kaartje of wat voor groet dan ook. Mensen die 
gevangen zitten en niet meer weten dat er buiten die gevangenis nog aan hen gedacht wordt.  
Daarom vraagt Amnesty International u om, als u toch kaarten aan het versturen bent, de adressen uit deze lijst 
ook een groet te sturen. Veel van hen zijn gewetensgevangenen of mensenrechtenactivisten. Het sturen van 
groeten is een belangrijke morele ondersteuning voor deze mensen. Bovendien kan de komst van grote aantallen 
kaarten en brieven de houding van de autoriteiten van het betreffende land positief beïnvloeden.  
 

SCHRIJVEN HELPT!  
 
Yulia Tsvetkova, Russisch activiste en kunstenares. 
  

Een rechtbank in Rusland heeft feminist en lhbti-
activist Yulia Tsvetkova vrijgesproken van de 
beschuldiging dat zij ‘pornografisch materiaal’ zou 
hebben gemaakt en verspreid. 

 
U kunt niet altijd (Christelijke) kerstkaarten gebruiken, of de naam van Amnesty vermelden. Extra aanwijzingen 
hiervoor staan per adres aangegeven. Bij elk adres staat, om het u makkelijk te maken, ook een mogelijke groet 
vermeld, met de Nederlandse vertaling in cursief.  
 

Verstuur uw groeten niet na 8 januari 2023. 
LET OP de tarieven wijzigen per 1 januari 2023 

U kunt uw huidige / oude p[ostzegels gewoon blijven gebruiken. 
 

De portokosten bedragen:  2022 2023 
Nederland 1x Nederland €  0,95 €  1,01 

Buiten Nederland 1x Internationaal  €  1,65 €  1,65 
 

De leden van de werkgroep 
Amnesty International Dijk en Waard - Koggenland 

wensen u mooie Kerstdagen en 
een voorspoedig, gezond en rechtvaardig 

2023 toe. 
 

De nieuwe Amnesty agenda 2023 en mooie kerstkaarten kunt u bestellen bij: 

www.amnesty.nl/webshop 

 
Meer weten over Amnesty in Dijk en Waard en Koggenland? 

Bezoek onze website: 
www.dijkenwaard.amnesty.nl 



 

 

Onze werkgroep werkt voor gerechtigheid voor  
Suliamon Olufemi uit Nigeria en Marfa Rabkova uit Belarus. 

 

NIGERIA / SAUDI-ARABIË  - SULIAMON OLUFEMI 

Suliamon Olufemi een Nigeriaanse arbeidsimmigrant is in 2004 in Saudi-
Arabië veroordeeld tot de doodstraf. Hij werd samen met honderden andere 
buitenlanders uit Somalië, Ghana en Nigeria opgepakt na een geschil waarbij 
een Saudische politieagent om het leven kwam. 
Suliamon Olufemi werd na een oneerlijk proces ter dood veroordeeld. Hij had 
geen toegang tot een advocaat. Het proces werd in het Arabisch gevoerd, een 
taal die hij niet beheerst. Tijdens de ondervragingen werd hem gevraagd om 
zijn vingerafdruk te zetten op in het Arabisch opgestelde verklaringen. Het is 
mogelijk dat deze verklaringen tegen hem zijn gebruikt in de hoorzittingen.  
De doodstraf wordt in Saudi-Arabië buitenproportioneel toegepast waar het 
buitenlanders betreft. 
 
TAAL : Engels 
 
GROET : E We are still thinking of you, Suliamon. We won’t stop fighting until you receive justice. Keep 

strong and know that you are not forgotten! 
  NL We blijven aan je denken, Suliamon. En we blijven strijden voor gerechtigdheid. Houd je 

sterk. We zullen je niet vergeten! 
 
Stuur een kaart naar de vader van Suliamon als morele steun. 
ADRES: Mr. Julius Olufemi 
 P.O Box 1545 
 Marina 
 LAGOS 
 NIGERIA 
 
 
BELARUS - Marfa Rabkova 
 
Mensenrechtenactivist Marfa Rabkova uit Belarus werd gearresteerd op 
17 september 2020. Ze wordt onder meer aangeklaagd voor ‘het 
voorbereiden van rellen’. Dat is een valse aanklacht. Ze is opgepakt 
vanwege haar werk voor Viasna, een bekende mensenrechtenorganisatie 
in Belarus. Ze kan 3 jaar gevangenisstraf krijgen.  
In Belarus worden de mensrechten op grote schaal geschonden. 
Tientallen bekende oppositieleiders en activisten zoals Marfa Rabkova 
zitten vast, op basis van valse beschuldigingen.  
 
TAAL : Engels of Belarussisch 
 
GROET : E You are not alone!  
  B Мы з вамi! 
  NL We zullen je niet vergeten! 
 
ADRES  Rabkova Maryia  
 Aliaksandrauna SIZO №1,  
 vulica Valadarskaha 2  
 220030 MINSK  
 REPUBLIC OF BELARUS 
 
 
 



 

 

FILIPIJNEN - Maria Ressa  
 
Maria Ressa is journalist en hoofdredacteur van de kritische Filipijnse 
nieuwssite Rappler. Ze is op 15 juni 2020 veroordeeld wegens smaad. 
De aanklacht was politiek gemotiveerd en bedoeld om Ressa en 
andere journalisten de mond te snoeren. Ressa kan tot zes jaar 
gevangenisstraf krijgen.  
Ze werd in februari 2019 opgepakt vanwege een artikel dat Rappler in 
2012 publiceerde. Daarin werd een Filipijnse zakenman ervan 
beschuldigd betrokken te zijn bij drugshandel en mensensmokkel.  
 
LET OP : Gebruik geen religieuze kaart 
 : Neem geen politiek standpunt in 
 
TAAL : Engels of Tagalog  
 
GROET :  E     Dear Maria and Rappler, We join you in defending media freedom and upholding the truth.  
  T     Kasama mo kami sa pagtatanggol sa karapatang pantao at sa pagsusulong ng katotohanan 
  NL Beste Maria en Rappler, wij voelen ons verbonden in het verdedigen van de vrijheid voor de 

media en hooghouden van de waarheid.  
 
ADRES Rappler, Inc. Unit B, 3/F, North Wing Estancia Offices  
 Capitol Commons, Ortigas Center  
 Pasig City 1605  
 FILIPIJNEN 
 
 
 
 
NIGERIA - Mubarak Bala  
 
De prominente Nigeriaanse humanist Mubarak Bala heeft op 5 april een 
celstraf van 24 jaar opgelegd gekregen wegens godslatering.  
Bala zat sinds april 2020 vast op beschuldiging van godslastering omdat hij 
berichten op Facebook had geplaatst waarin hij zich over zijn 
levensbeschouwing uitsprak. Een rechter oordeelde op 21 December 2020 
dat Bala vrijgelaten moest worden. Maar de autoriteiten in het noorden van 
Nigeria weigerden dit.  
Mubarak Bala zit al ruim 2 jaar vast zonder toegang zijn familie en medische 
zorg voor zijn hoge bloedruk. Hij heeft zijn advocaat slechts één keer mogen 
zien. Mogelijk wordt hij mishandeld.  
 
Stuur een kaart, zodat Mubarak weet dat jij hem steunt.  
 
TAAL : Engels  
 
GROET :  E Dear Mubarak, I am thinking of you in this difficult time. Stay strong.  
  NL Beste Mubarak, ik denk aan je in deze moeilijke tijden. Houd moed.  
 
ADRES  Mubarak Bala  
 Amnesty International Nigeria  
 34 Colorado Close  
 Off Alvan Ikoku Way  
 Maitama  
 P.O.BOX 14212 ABUJA  
 NIGERIA 
 



 

 

CHINA - Yiliyasijiang Reheman  
 
Yiliyasijiang Reheman is een Oeigoer uit de Chinese provincie Xinjiang. 
In juli 2017 verdween Yiliyasijiang plotseling. Hij studeerde in Egypte 
toen China er bij de Egyptische regering op aandrong om honderden 
Oeigoeren in het land op te pakken. Yiliyasijiang was een van hen. 
Vermoedelijk zit hij in een heropvoedingskamp.  
 
Zijn vrouw Mairinisha hoorde dat Yiliyasijiang was teruggestuurd naar 
Xinjiang. Ze vermoedt dat hij in een van de heropvoedingskampen zit, 
waar de Chinese overheidspropaganda wordt ingezet om de overwegend 
islamitische Oeigoeren te hersenspoelen.  
 
Heropvoedingskampen  
China houdt naar schatting tot een miljoen Oeigoeren, Kazakken en andere voornamelijk islamitische 
minderheidsgroepen gevangen in heropvoedingskampen in de regio Xinjiang. Ze worden onderworpen aan 
politieke indoctrinatie en gedwongen hun geloof af te zweren. Ze krijgen geen rechtszaak en zitten vaak 
maanden vast. Gevangenen die weerstand bieden of te weinig ‘vooruitgang’ boeken worden gestraft, onder 
andere door voedsel te onthouden, eenzame opsluiting of een pak slaag.  
 
Steun Yiliyasijiangs vrouw Mairinisha met een kaartje!  
 
LET OP : - Gebruik geen religieuze kaart  
  - Neem geen politiek standpunt in  
 
TAAL : Turks of Engels  
 
GROET :  E Dear Mairinisha Abuduaini, I hope you are well and wish you can reunite with your husband 

Yiliyasijiang Reheman soon!  
  NL Beste Mairinisha Abuduaini, ik hoop dat het goed gaat met u en wens dat u zo snel mogelijk 

verenigd zult worden met uw man Yiliyasijiang 
 

ADRES  Mairinisha Abuduaini  
 Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi / Amnesty International Turkey 
 Hacımimi Mh. Kemeraltı Cd. Ada Han No.31 Kat:2 Daire:2  
 34425 Karaköy 
 Beyoğlu, ISTANBUL  
 TURKEY 
 
 
 
 
 

Stuur een kaart,                  verander een leven 
 
 
 

Een goed voornemen voor 2023? 
 

Neem een gratis abonement op onze  
maandelijkse voorbeeldbrief 

 
of nog beter: 

 
Wordt actef lid van onze werkgroep! 

 
Wilt u meer weten? Neemt u dan vrijblijvend even contact met ons op via: 

 
Eric ten Napel 

Hercules Segherslaan 20 
1701 XB  Heerhugowaard 

tel.: 072-5719692 
e-mail: info@dijkenwaard.amnesty.nl  


