
Amnesty werkgroep Zeeuws-Vlaanderen 
 
De werkgroep Zeeuws-Vlaanderen maakt zich al meer dan 30 jaar sterk voor mensenrechten in deze 
regio. De groep bestaat uit een vaste kern van tien personen en wordt daarbij aangevuld met een 
groep enthousiaste flexwerkers die onze activiteiten helpen ondersteunen. 
 

Activiteiten 

Gedurende het jaar hebben we uiteenlopende activiteiten. Ieder jaar starten we in februari/maart 
met een landelijke collecte. Amnesty International neemt namelijk geen geld aan van overheden en 
is onafhankelijk en onpartijdig. De organisatie is daarom onder andere afhankelijk van inkomsten 
tijdens de jaarlijkse collecteweek. Hierin willen we als werkgroep graag bijdragen daarom hebben we 
een groep collectanten die collecteert vanuit Oostburg, Terneuzen en Hulst. 
 
Daarnaast willen we het werk van Amnesty International steunen en onder de aandacht brengen 
door activiteiten te organiseren. Dit doen we bijvoorbeeld rond 10 december (Dag van de rechten 
van de mens). Zo houden we een handtekeningenactie op het Reynaertcollege onder jongeren. 

Tevens houden we op 10 december kaarsenverkoop in de Basiliek in Hulst. 
 
In de adventsweken voor kerst staan we met een kraam artikelen in de AH in Hulst. Tevens wordt in 
deze tijd in verschillende kerken aandacht gevraagd voor het werk van Amnesty en verkopen we 
kaarsen en kaarten. 
 
We willen ook jongeren activeren om zich in te zetten voor mensenrechten en het werk van Amnesty 

International. Zo wordt er elk jaar een 'Speed en Meet' op het Reynaertcollege georganiseerd 
om leerlingen een plek te bezorgen voor hun maatschappelijke stage.  
 

Vrijwilligers 

Om het werk van Amnesty International te ondersteunen nodigen we nieuwe vrijwilligers 
van harte uit daar een bijdrage aan te leveren. Wil je ook graag meedoen met onze 
activiteiten als lid van de werkgroep of als flexwerker, dan ben je van harte welkom! We 
bieden je een zinvolle tijdsbesteding, ruimte voor creativiteit, begeleiding en ondersteuning 
van andere groepsleden en natuurlijk gezelligheid! 
 

Geïnteresseerd? 

Neem contact op met: Trudy van Noort 
E-mail: trudy.van.noort@kpnplanet.nl 
 
 


