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 Burundi,    Germain Rukiki vrijgelaten 

 Germain Rukuki bracht de afgelopen 4 jaar door in een kleine, propvolle cel. Alleen maar 
 vanwege zijn inzet voor de mensenrechten. Hij streed onder andere tegen marteling in zijn 
 land. In juli 2017 werd hij door �entallen leden van de veiligheidsdienst opgepakt in zijn huis. 
 Zijn vrouw was toen hoogzwanger. Rukuki werd veroordeeld tot 32 jaar gevangenisstraf. In 
 januari 2019 schreven wij in Berlicum samen met �enduizenden andere mensen wereldwijd 
 brieven voor zijn vrijla�ng. Hij kan nu eindelijk zijn jongste zoontje zien. 

 Egypte ,  Esraa Abdel Fa�ah 

 In Egypte is Esraa Abdel Fa�ah vrijgelaten. De 43-jarige journalist en ac�vist was een van de 
 bekendste gezichten van de Arabische Lente in 2011. Ze kreeg toen de bijnaam Facebook girl 
 en werd zelfs genomineerd voor de Nobelprijs voor de Vrede. 

 Na een   golf van arresta�es   in 2019 zat ze in voorlopige  hechtenis. De huidige leider van 
 Egypte, president Abdul Fa�ah al-Sisi, treedt ongekend hard op tegen mensen die er een 
 afwijkende mening op na houden. Abdel Fa�ah werd beschuldigd van het ‘verspreiden van 
 nepnieuws’ en samenwerking met een terroris�sche groep. 

 Vanuit Berlicum schreven wij in juli 2021 voor haar vrijla�ng. 

https://www.amnesty.org/en/latest/news/2019/10/egypt-largest-wave-of-mass-arrests-since-president-abdel-fattah-al-sisi-came-to-power/


 Wilt u ook brieven schrijven voor gevangenen? 

 Berlicum hee� een lokale schrijfgroep voor Amnesty die elke twee maanden in ac�e komt door het 
 schrijven van brieven voor mensen die onterecht gevangen gehouden worden. Mensen hoeven niet 
 daadwerkelijk zelf een brief in een vreemde taal te schrijven. Het hoofdkantoor van Amnesty in 
 Londen selecteert gevangenen waar vrijla�ng of onderzoek voor wordt verzocht. De schrijfgroep 
 krijgt vervolgens vanuit het hoofdkantoor in Amsterdam de brieven door. Deze kopiëren en 
 verspreiden zij in Berlicum. De brieven zijn al�jd geschreven in de taal van het land waar deze naartoe 
 gestuurd wordt. Om te zorgen dat iedereen weet wat hij of zij onderschrij�, is een Nederlandse 
 vertaling bijgevoegd. 

 De schrijfgroep doet dit in samenwerking met de Protestantse en Katholieke kerk in Berlicum en 
 Middelrode. Voor aanvang of �jdens een dienst wordt aandacht gevraagd voor de individuele 
 gevallen, door uit te leggen wat er aan de hand is. Na afloop van de dienst liggen de brieven met 
 envelop en postzegel achter in de kerk klaar. Je hoe� slechts je naam en adres in te vullen en het 
 adres waar het naartoe moet. Het kost je maar enkele minuten werk. 
 Tevens bestaat de mogelijkheid om een abonnement te nemen. Je krijgt dan elke twee maanden de 
 brieven gra�s thuisbezorgd. Voor een abonnement kun je contact opnemen met Annelie Smits, zij is 
 contactpersoon voor Amnesty Berlicum:  anneliesmits@hotmail.com 
 Tevens is Amnesty Berlicum nog op zoek naar vrijwilligers! 
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