
Draaiboek Write for Rights 

 

Je bent geïnteresseerd in de stage Write for Rights! Super! Wat nu? 

1. Meld je aan voor deze stage via het aanmeldformulier op onze website. 

2. Maak de e-learning (zorg dat je deze hebt afgerond voordat de Write for 

Rights plaatsvindt); deze duurt ongeveer 2 uur en deze uren mag je optellen bij 

je maatschappelijke stage-uren. 

3. Maak afspraken met je middelbare school: 

a. Wanneer vindt de Write for Rights plaats? 

b. Waar vindt de Write for Rights plaats? 

i. Bijvoorbeeld in een les Engels, in de aula van je middelbare school, 

in de plaatselijke bibliotheek of op een andere plek waar je veel 

mensen kan bereiken. 

4. Wanneer je de afspraken hebt gemaakt over de locatie en tijd van je Write for 

Rights stuur dan weer een mailtje naar mas@amnesty.nl waarin je vermeldt: 

a. De locatie 

b. De tijd 

c. Hoeveel mensen je verwacht mee zullen doen aan de Write for Rights 

(zodat wij weten hoeveel materiaal we je op moeten sturen). 

5. Wij sturen je vervolgens de benodigde materialen op voor de Write for Rights  

a. Write for Rights schrijfkit (zie onderstaand) voor het schrijven van 

brieven naar officiële autoriteiten en het schrijven van persoonlijke 

kaarten naar gevangenen 

b. Informatieboekje over ‘Het werk van Amnesty’ 

c. Eventueel petitielijsten 

6. Bereid een korte introductie van de Write for Rights voor waarin je kort vertelt 

aan de deelnemers (5-10 minuten): 

a. Wat Amnesty International is en doet 

b. Wat mensenrechten zijn 

c. Hoe het schrijven van brieven bijdraagt aan het werk van Amnesty 

International 

Tip: Op onze website staan allerlei filmpjes die je kan gebruiken voor je 

introductie! Ook kun je informatie over het werk van Amnesty uit het infoboekje 

halen dat we met je materiaal meesturen en uit de e-learning. 

7. Schrijf met een zo groot mogelijke groep mensen zoveel mogelijk 

brieven!!! 



a. Denk dus ook na over promotie: Hoe zorg je ervoor dat zoveel mogelijk 

mensen meedoen aan de Write for Rights? 

b. Als het mag van je school/de locatie van je Write for Rights kijk dan of je 

foto’s kan maken van de schrijfactie: dat vinden wij heel leuk om te 

gebruiken voor onze website en instagram! Deze foto’s kun je opsturen 

naar mas@amnesty.nl 

c. Probeer alle deelnemers minstens 1 serieuze brief naar een officiele 

autoriteit en 1 GRTZ!-kaart naar een gevangene te laten schrijven. Meer 

mag natuurlijk altijd! 

8. Stuur de geschreven brieven en kaarten op naar het Amnesty kantoor in 

Amsterdam. Wij lezen deze nog even na en sturen ze dan door naar de persoon 

aan wie ze gericht zijn. De brieven en kaarten worden dus echt verstuurd! 

Adres: 

Amnesty International 

t.n.v. Educatie 

Postbus 1968 

1000 BZ Amsterdam 

Voeg in de envelop een briefje bij waarop je je naam, de naam van je 

middelbare school en “maatschappelijke stage” schrijft. Op de envelop hoeft 

geen postzegel. 

9. Je hebt je maatschappelijke stage afgerond! 

a. Wij vragen je alleen nog een evaluatieformulier voor je stage in te vullen. 
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Write for Rights schrijfkit 

 

In het pakket zitten voor het schrijven van brieven naar autoriteiten het volgende: 

 

• Beschrijving en voorbeeldbrieven naar officiële autoriteiten voor 2 acties die op dit moment 

van toepassing zijn. Zie ook: https://www.amnesty.nl/kom-in-actie/acties 

• GRTZ!-set om persoonlijke berichten naar gevangenen te sturen (zie onderstaand voor inhoud 

GRTZ-set) 

• Briefpapier om de brieven op over te schrijven. 

• Grote envelop om de brieven/GRTZ in te versturen naar het Amnesty kantoor. 

• Posters om de write for rights actie aan te kondigen. Hoe meer leerlingen minimaal 1 brief 

(over)schrijven, hoe beter. 

• Pennen om te gebruiken en mee te geven aan deelnemers. 

 

✓ Een write for rights kan tijdens een lesuur in de klas georganiseerd worden, bijvoorbeeld tijdens 

een les Engels. Een ander idee is om een aantal tafels in de kantine of mediatheek neer te zetten. 

Daarop kan al het materiaal verspreid worden zodat leerlingen in hun pauze of op een ander 

moment even kunnen zitten om een brief over te schrijven. 

 

✓ Het is ook mogelijk om de brieven uit te printen via www.amnestyopschool.nl bij actienetwerk 

(zonder de gegevens die tussen de haakjes staan) De leerlingen kunnen dan zoveel mogelijk 

brieven ondertekenen inclusief naam, plaats en datum. 

 

✓ De brieven naar autoriteiten zijn voorbeeldbrieven die overgeschreven kunnen worden. De 

leerlingen kunnen dan zelf de plaats, datum en hun naam invullen. De voorbeeldbrieven zijn zo 

opgesteld omdat ze naar autoriteiten gaan en specifieke eisen en zaken benoemen per actie. Het 

zijn daarom officiële brieven.  

 

✓ Wij raden af om persoonlijke berichten of ansichtkaarten naar autoriteiten van landen te sturen. 

Daarvoor zijn de voorbeeldbrieven geschikt. Hoe meer serieuze brieven de verschillende 

autoriteiten ontvangen, hoe meer kans er is dat er echt iets gaat veranderen. Ze weten in ieder 

geval dat de situatie in de gaten gehouden wordt. 

 
✓ Probeer de deelnemers aan de Write for Rights allemaal minstens 1 serieuze brief naar een 

officiële autoriteit én 1 GRTZ!-kaart naar een gevangene te laten schrijven. Meer mag natuurlijk 

altijd! 

 

  

https://www.amnesty.nl/kom-in-actie/acties


GRTZ!-set 

 

Een andere optie is om meer persoonlijke boodschappen of brieven te sturen naar gevangenen. De cases 

en adressen daarvoor staan beschreven in de flyers van de GRTZ-set. Daarvoor vindt u in het pakket: 

 

GRTZ- set is een geel mapje met daarin: 

• 1 flyer over iemand die vrijgelaten is en die iedereen bedankt voor de vele kaarten. Je kunt dit 

voorlezen of laten lezen om uit te leggen hoeveel steun die kaartjes gegeven hebben. 

• 12 flyers over vier verschillende personen  die ergens ter wereld gevangen zitten,  of over een 

organisatie die opkomt voor mensen- en kinderrechten.  

• Ansichtkaarten waarop een tekening of boodschap geschreven kan worden. 

 

Het ontvangen van een kaart van leerlingen uit Nederland kan hun erg veel steun geven. Zo weten ze dat 

ze niet vergeten worden en dat we zelfs in Nederland van hun situatie af weten. Ook bijvoorbeeld 

bewakers of gevangenisdirecteuren zullen het opmerken en daardoor worden gevangen vaak toch beter 

behandeld. 

 

Naar gevangenen kunnen leerlingen iets over zichzelf vertellen of de voorbeeldboodschap overnemen die 

op de flyers van de GRTZ staan. Het geeft deze gevangenen een enorme steun om te weten dat er 

mensen zijn die aan hen denken en de tijd nemen om even iets te laten horen. Het is ook mogelijk om 

het briefpapier en enveloppen van de schrijfkit te gebruiken voor een persoonlijke brief naar een 

gevangene. 

 

Petitielijsten 

 

De petitie kinderrechten, die speciaal voor kinderen en jongeren is ontwikkeld, richt zich op kinderrechten 

in een bepaald land. Er zijn niet altijd gepaste petities beschikbaar; het kan dus zijn dat we geen 

petitielijst meesturen met je materiaal. 

 

De petities bevatten  uitleg over de situatie, ze zijn dus goed te gebruiken als actiemiddel tijdens en 

naast de Write for Rights. Leg alle lijsten op tafel en vraag de leerlingen die geïnteresseerd zijn of ze hun 

handtekening willen zetten. Het is natuurlijk eigen keuze of iemand tekent of niet. Op één lijst passen 

acht handtekeningen, er wordt niet om e-mail adressen gevraagd. De getekende (en eventueel 

ongetekende) lijsten kunnen terug gestuurd worden naar:  

Amnesty International 

t.n.v. Educatie 

Postbus 1968 

1000 BZ Amsterdam  

 

(hoeft geen postzegel op) 

 


