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Wethouder geeft startsein collecteweek Amnesty 

International Maastricht 2-8 februari 

 
 

Dhr. Gerdo van Grootheest, Wethouder Stadsontwikkeling, Ruimtelijke ordening, Natuur,  

Sport & Recreatie in Maastricht start officieel de collecteweek van Amnesty International 

met het doneren van een bijdrage in de collectebus.   

Van Grootheest is zeer betrokken bij de acties van Amnesty International: “Ik ben al 

sinds mijn studententijd actief voor de mensenrechtenorganisatie”. Als voormalig lid van 

de schrijfgroep en deelnemer aan lokale akties draagt hij graag zijn steentje bij. En nu 

vraagt hij aandacht voor de Landelijke Collecteweek. 

 

‘Geef om vrijheid’: Collecte van Amnesty International  

 
Mensenrechtenorganisatie Amnesty International houdt in 2014 voor de twaalfde keer 

een landelijke collecte. In de Maastricht zullen 145 collectanten van 2 tot en met 8 

februari de straat op gaan. Vorig jaar werd tijdens de collecte in Maastricht €9.628 

opgehaald door 118 collectanten. In héél Nederland gingen 25.000 vrijwilligers langs de 

deuren en werd €1.73 miljoen opgehaald voor het mensenrechtenwerk van Amnesty.   

 

Waarom collecteren? 

Met giften zoals tijdens de collecte, wordt het werk van Amnesty blijvend mogelijk 

gemaakt, zoals bijvoorbeeld voor Nasrin Sotoudeh.   

 

Nasrin Sotoudeh (1963), winnares van de Sacharovprijs 2012, werd in 2010 

veroordeeld tot zes jaar gevangenisstraf vanwege ‘propaganda tegen de staat’.  

Amnesty voerde actie voor haar en in 2013 kwam Nasrin Sotoudeh vrij. Zij bedankte 

Amnesty International en iedereen die zich heeft ingezet voor haar vrijlating: 'ik ben me 

bewust geweest van jullie inzet en ik wil jullie bedanken voor al het werk wat jullie 

hebben gedaan'. 

 

Missie Amnesty  

Amnesty International streeft naar een wereld waarin iedereen alle rechten geniet die 

zijn vastgelegd in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (UVRM) en 

andere internationale mensenrechtendocumenten. 
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Wethouder Van Grootheest start  de collecteweek met een donatie in de collectebus van Collectecoördinator 

Amnesty Maastricht, Josee Schrijnemakers. 

 

 


