
 

 

 

P e r s b e r i c h t 
 

JUBILEUMVIERING 45-JARIG BESTAAN AMNESTY LEIDSCHENDAM- VOORBURG 
 
  

Leidschendam- Voorburg, 29 september 2018 

Op woensdagavond 10 oktober om 20.00 uur organiseert Amnestygroep Leidschendam-

Voorburg in Theater Ludens een avond over de rechten van kinderen van vluchtelingen. De 

jubileumavond zal worden geopend door directeur Eduard Nazarski van Amnesty International 

Nederland. Burgemeester Klaas Tigelaar zal ook aanwezig zijn om een toespraak te houden. 

Iedereen die het werk van Amnesty een warm hart toedraagt, is van harte welkom in Theater 

Ludens aan het Burgemeester Feithplein 95 te Voorburg. 

 

Mensenrechten zijn voor veel mensen nog steeds geen vanzelfsprekendheid. Recent voorbeeld is de 

veroordeling van de journalisten Wa Lone en Kyaw Soe Oo in Myanmar vanwege hun berichtgeving 

over het militair optreden tegen de Rohingya. De journalisten van het internationale persbureau Reuters 

zijn veroordeeld tot een gevangenisstraf van zeven jaar. Ze deden onderzoek naar de dood van tien 

Rohingya- mannen en jongens in de provincie Rakhine. De journalisten werden beschuldigd van het 

stelen van staatsgeheimen. De twee hebben altijd ontkend en zeggen dat ze in de val zijn gelokt. 

 

Het werk dat Amnesty International in Nederland al 50 jaar verricht, blijft onverminderd van groot 

belang. Amnesty Groep Leidschendam-Voorburg zet zich al 45 jaar in voor mensen die ten onrechte 

vervolgd worden. Dit is geen reden voor een feest, maar het is wel belangrijk om hierbij stil te staan. 

 

Programma jubileumavond 

Het belooft een interessante jubileumavond te worden. Centraal tijdens deze avond staat het thema: 

"Een veilige haven? Rechten van kinderen van asielzoekers in Nederland". Tijdens de avond wordt de 

film "Vergeet mij niet" getoond. Deze documentaire laat zien hoe het is om als vluchtelingenkind naar 

Nederland te komen en naar school te gaan. Alle ouders van de leerlingen op de basisschool De 

Verrekijker in Katwijk zijn uitgeprocedeerde asielzoekers. Na de film start een paneldiscussie over het 

thema. Verschillende deskundigen rondom het thema zullen op deze avond aanwezig zijn, onder 

andere een leerkracht van de school uit de film en directeur Eduard Nazarski van Amnesty International 

Nederland. Daarnaast  blikken we tijdens de avond terug op 45 jaar Amnesty in Leidschendam-

Voorburg. Amnesty Leidschendam-Voorburg hoopt dan ook veel van haar oud-leden te ontmoeten. De 

avond vindt plaats in Theater Ludens, Burgemeester Feithplein 95, Voorburg.   

 

Het programma ziet er als volgt uit: 

19.30 uur Inloop met koffie/ thee 

20.00 uur Amnesty Nederland 50 jaar 

20.05 uur Opening door Eduard Nazarski, directeur Amnesty International Nederland 

20.10 uur Korte toespraak Burgemeester Klaas Tigelaar 

20.15 uur Inleiding op film “Vergeet mij niet” door leerkracht uit de film 

20.25 uur Vertoning film “Vergeet mij niet” over basisschool met kinderen van asielzoekers  

21.35 uur Discussie met panel 

22.00 uur  Afsluiting met een hapje en een drankje 

 

Aanmelden 

De avond is gratis toegankelijk, maar een donatie in de collectebus stelt Amnesty Leidschendam-
Voorburg bijzonder op prijs. Aanmelden is wenselijk in verband met de catering en de hoeveelheid 
plaatsen in de zaal. Graag aanmelden bij Jeannette Ridder- Numan, via mailadres info@leidschendam-
voorburg.amnesty.nl 
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Amnesty International 

Amnesty International is een onafhankelijke en onpartijdige organisatie die de naleving van de 
Universele Verklaring van de Rechten van de Mens nastreeft. Amnesty doet onderzoek en voert actie 
gericht op het tegengaan en stoppen van ernstige mensenrechtenschendingen. Deze vinden nog 
steeds wereldwijd plaats. In een groot aantal landen worden gevangenen gemarteld. 
Gewetensgevangenen krijgen vaak oneerlijke processen en de doodstraf wordt nog steeds uitgevoerd.  
Meer informatie over Amnesty Leidschendam-Voorburg vindt u op de site www.leidschendam-
voorburg.amnesty.nl 
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