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zaterdag in de pen voor de jaarlijkse
schrijfactie van Amnesty. Want
brieven zetten zoden aan de dijk.
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Isereenpostzak
metduizendbrie-
ven bij je binnen-
komt, dan maakt

tmeerindruk
dan wanneer je mailbox vol-
stroomt."

Het schrijven van brieven aan
autonteiten om aandacht te vra-

gen yoor het lot van gevangenen
heeft dus nog steeds zin, zo zeg-
gen Sophie de Haan en SylTuer-
lings zaterdag in de Nijmeegse
bieb aan het Marienburg,

Wereldwijd zijn er deze dag, zo
schatten ze, misschien wel een
miljoen brieven geschrevenvobr
Write voor Rights, de jaariijkse ac-
tie van Amnesty International. In
de hele wereld wordt ergeschre-
ven. Met de hand. Dit keer voor
het lot van jonge mensenrechten-
activisten, die vanwege hun inzet
in de bajes terechtkwamen.

Zoals de Syrische Sarah Mardini
(24) en terse Sean Binder (25), die
op het eiland Lesbos zich als vrij-
williger inzetten voor vluchtelin-
gen. Ze zitten nu achter de tralies
en warden beschuldigd van spio-
nage, mensensmokkel en lidmaat-
schap van een criminele organisa-
tie. Ze kunnen 25 jaar eel krijgen.

Voor sommige schrijvers i's'het
voor eerst sinds decennia dat ze
weer met een pen een brief schrij-
ven. ,,Ik heb een tijdje in het bui-
tenland gewoond, toen schreefik
vaker. Maar de^laatste handge-
schreven brieR Dat zal twintig
jaargeleden zijn", zegtjeanetuit
Nijmegen. ,, Vrijheid is een groot
goed. Er is veel onrecht in de we-
reld. Daarom doe ik vandaag mee."

Het is druk in de Nijmeegse
bieb. Vorig jaar warener 75 plaat-
sen; dat wai-en er te weinig. Nu
zijn er honderd plaatsen en die zit-
ten al snel vol. Amnesty Nijmegen
heeft, zo vertelt voorzitter Harry
de Ridder, 45 a.ctieve leden en zo'n
6ooo donateurs. ,, Vorig jaar zip er
450 mensengeweest", zegt hij.
,,Die hebben samen 1700 brieven
geschreven. Daar gaan we vandaag
overheen."

Burgemeester Bruls kwam ook
voorbij om een woordje te spre'-f
ken. Hi) onderstreepte het belanig
van de brieven. Autoritejten zijri,
aldus Bruls, gevoelig voor 'de in-
vloed van de pen'.

Bruls was niet de enige spreker.;
Dichter Qader Shafiq hield een
yoordracht, Thomas Verbogtsprak
een column uit, erwaren muzikale
intermezzi en 's middags was er
kindertheater. ,, ZodaKie ouders
rustig brieven kuhiien schrijven",
aldus Sophie.

Vorig jaar hjelpen er in Nijme-
gen 450 mensen mee met brie-
ven schrijven aan autoriteiten.
Zaterdag werd dat aantal vrijwel
zeker overtroffen, aldus de Nij-
meegse afdeling van Amnesty.

Amnesty International werd in
Nederland 51 jaar geleden opge-
richt: de Nijmeegse afdeling is met
haar 45 jaar een van de oudste. Ze
maakt uiteraard ook gebruik van
digitale communicariemiddelen,
zoals Twitter, Facebook, Instagram
en sms. Maar brieven, die zetten
echt zoden aan de dijk.

Luttele kilometers verderop, in
het polderdorpje Leuth, werd ook
geschreven. In het Kulturhus zit in
eerste mstantie een handvol men-

sen, maar later druppelen er meer
binnen. Bert Vendrik uit Beek is
coordinator van de jaarlijkse am-
nesty-collecte in dit gebied. Vorige
jaren werd de schrijfdag in Beek
gehouden, maar op verzoek van Jo
Coerwinkel uit Leuth is hij dit
keer in het polderdorp.

De schrijftafels in de bieb aan
het Marienburg in Nijmegen
zaten zaterdag al snel vol.
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Hier komen jaariijks zo'n tien
mensen: goed voor tachtig tot ne-
genrig brieven en kaarten. Want
de jonge gevangenen krijgen een
kaartje. ,, Dat ze weten dat er ie-
mand buiten de gevangenis aan ze
denkt", zegt Mieke Weekers.

Er liggen voorbeeldbrieven klaar
voor tien door Amnesty geselec-
teerde gevangenen. ,, We schrijven
aan presidenten en ministers",
zegt Mieke, die overigens zelfnet
bezig is met een brief aan het
openbaar ministerie in Cairo. Hij
gaat over Ibrahim Ezz El-Din, die

op 11 juni 2019 opgepakt werd door
vermoedelijk veiligheidspolitie in
burger en sindsdien spoorioos is.
Zijn arrestatie heeft waarschijnlijk
te maken met zijn werk als men-
senrechtenverdediger.

,,Mensenrechten zijn het funda-
mentvan de samenleving", zegt
coordinator Vendrik. ,,Daar moet
]"e je druk over willen maken."

Dat vindt Ria van Kessel, die in
de Nijmeegse bieb aanschuift, ook.
,,Het heeft effect", weet ze. ,,En om
mensen die in eenzame opsluiting
zittentesteunen."

Dankzi] de aerie zijn er in 2018
zes mensen vrij gekomen. Waar-
onder Eskinder Nega, een journa-
list in Ethiopie. ,,Dankzij jullie
brieven hield ik moed", meldt hi]
op de folder van Amnesty.
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Ook in Leuth werd geschreven. Jaarlijks doen hier zo'n tien men-

sen mee: goed voor tachtig tot negentig brieven en kaarten.


