
Zoveel onrecht in de wereld.                        

Verschrikkelijk!!!                                                                          

Maar daar kan ik toch niets aan veranderen? 

 

Of toch wel?                                                                                                                                           

We kennen allemaal het voorbeeld van een druppel op een gloeiende plaat. Het lijkt een 

hopeloze actie, maar die druppel brengt toch echt wel verkoeling op de plek waar hij valt. 

In februari 2020 reisde de journaliste Zhang Zhan naar de stad Wuhan, waar de 

coronapandemie begon. Op sociale media deed ze als ongecensureerde burgerjournalist 

verslag van het oppakken van onafhankelijke journalisten en het lastig vallen van familie van 

coronapatiënten door overheidsfunctionarissen. In mei 2020 ‘verdween’ Zhang Zhan. Ze 

bleek vast te zitten in Shanghai, 640 km. van Wuhan. In juni 2020 ging zij in hongerstaking, in 

december was ze al zo verzwakt dat ze in een rolstoel de rechtszaal binnen reed. Ze werd 

veroordeeld tot 4 jaar cel vanwege ‘ruzie zoeken en problemen uitlokken’. Bezoek van familie 

is niet toegestaan. 

Elk jaar rond 10 december, de Internationale Dag van de Mensenrechten, schrijven mensen 

overal ter wereld miljoenen brieven, voor personen zoals Zhang, of groeperingen die onze 

hulp nodig hebben. De massale stroom brieven en kaarten zorgt vaak voor verlichting en 

verandering. 

De Colombiaanse milieuactiviste Jani Silva liet weten: “ik bedank alle briefschrijvers uit de 

grond van mijn hart”. De wereldwijde aandacht voor mijn situatie heeft hen ervan 

weerhouden mij te doden, omdat ze weten dat jullie er zijn. 

Ook schrijven tegen onrecht? Opkomen voor Zhang en anderen, die mensenrechten 

verdedigen? Stuur een mailtje met adresgegevens naar contact@veenendaal.amnesty.nl of 

vul het contactformulier in op de site www.veenendaal.amnesty.nl.. Vrijwilligers bezorgen 

dan een schrijfpakketje met uitleg, voorbeeldbrieven, groetenkaarten, pen en briefpapier. 

Gedurende de hele maand december staat er dicht bij de ingang van de Cultuurfabriek een 

Amnestytafeltje met schrijfpakketjes. Vandaar kan ook een pakketje meegenomen worden. 

Het is mogelijk om alleen of met meerdere mensen in een huishouden te schrijven. De 

brieven kunnen t/m 31 december bij meerdere adressen in Veenendaal ingeleverd worden. 

De Amnestywerkgroep Veenendaal zorgt dan voor de verzending. 

Handgeschreven brieven maken bij de autoriteiten de meeste indruk, maar voor wie het 

schrijven niet ziet zitten is het ook mogelijk om digitaal brieven te ondertekenen via de 

website van Amnesty Nederland: www.amnesty.nl 

‘Schrijf een brief, verander een leven!’ 
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