
Rond 10 december gaat de grootste jaarlijkse brieven
schrijfactie ter wereld weer van start. De honderden  
Write for Rightsschrijfacties (voorheen bekend als 
Schrijfmarathon) door heel het land hadden de voor
gaande jaren veel effect. Wij vroegen een aantal orga
nisatoren naar hun ervaringen. Dit inspiratiedocument 
kwam in samenwerking met hen tot stand.

TER INSPIRATIE

EEN CREATIEF IDEE

‘Elk jaar organiseren wij van Amnesty Dordrecht in de 
week na de herfstvakantie een tekenwedstrijd voor de 
bovenbouw van Dordtse basisscholen. Na een gastles 
over kinderrechten door onze gastdocenten maken de 
leerlingen een tekening over dit onderwerp. De winnende 
tekening wordt op 20 november (de Internationale Dag 
van de Rechten van het Kind) bekendgemaakt. Van deze 
tekening laten we groetenkaartjes drukken, die we tijdens 
de schrijfactie op 10 december versturen naar mensen 
van wie de rechten worden geschonden.’

JE NETWERK GEBRUIKEN

‘Wij, Amnesty Hoogeveen, zijn actief met het benaderen 
van scholen om te vragen of zij een schrijfactie willen 
organiseren. Wij vinden het heel belangrijk om jongeren 
ervan bewust te maken dat ze het hier goed hebben en 
dat het niet overal op deze wereld zo is. Scholen die 
meedoen communiceren hier vaak over in hun school-
krant en op hun website, wat de zichtbaarheid van onze 
actie vergroot. Zo worden meer dan duizend leerlingen 
bereikt!’

EEN KLASSIEKER

Ton Moolenaar van groep Haarlem leest de Write for 
Rights-brieven voor in zijn kerk: ‘Tijdens het voorlezen 
van de omstandigheden van mensen voor wie we schrij-
ven, ervaar ik een ontwakende alertheid en felheid onder 
de (meest oudere) kerkgangers, wat ertoe leidt dat na 
afloop van de viering 750 brieven in een mum van tijd 
worden ondertekend. Opstaan voor je naaste in optima 
forma!’

TIPS VOOR EEN GESLAAGD EVENT   

WRITE FOR RIGHTS 2018
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WIST JE DAT…
Bijna alle lokale Amnesty-groepen (91%) 
jaarlijks meedoen aan Write for Rights op 
10 december?!

DORDRECHT

HOOgEvEEN

HAARlEm



TIPS
WEES zIcHTBAAR! 
 Kondig de actie aan op je website en sociale- 

mediakanalen en verstuur een nieuwsbrief via de 
Amnesty-regiocoördinator. 

 Stuur persberichten naar lokale media. Een voor-
beeld vind je op writeforrights.nl.

 Maak tijdens je evenement ook buiten je locatie  
goed duidelijk dat er binnen geschreven kan worden. 
Zet bijvoorbeeld een straatbord neer.
  

WERk SAmEN!
 Betrek scholen, studenten en anderen bij je actie. 

Combineer het schrijven bijvoorbeeld met gastlessen.
 Verspreid ook posters en flyers in winkels, cafés,  

kerken en via lokale en provinciale media.

GENIET!
 Zorg voor een feestelijke aankleding. Leg bijvoor-

beeld snoepjes o.i.d. op tafel en presenteer de  
succesverhalen van de voorgaande jaren.

 Verdeel de taken goed, zodat het voor iedereen 
leuk blijft. 

 Stap proactief op mensen af, om iedereen bij de 
actie te betrekken. 

DEEL!
 Deel updates met de wereld via je sociale- 

media kanalen door de hashtag #writeforrightsnl te 
gebruiken. let op: dit werkt alleen als je openbare 
berichten plaatst.

 Blijf op de hoogte van schrijfacties wereldwijd of 
in Nederland door via de zoekbalk van Twitter, Insta-
gram of Facebook #writeforrights of #writeforrightsnl 
te volgen. Toon de Twitterstream bijvoorbeeld op een 
beeldscherm op jouw schrijflocatie.

WIST JE DAT…
De meerderheid van nieuwe  
groepsleden wordt geworven via  
Write for Rights?!

kIJk VOOR mEER TIPS OP: 
www.amnesty.nl/write-for-rights-2018/tips-materialen

HEB JE NOG VRAGEN 
of wil je iets overleggen? 
Mail ons dan via writeforrights@amnesty.nl 
of bel ons: 020-77 33 500.

Succes met organiseren!
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