Draaiboek Amnesty International MaS - Schrijfactie
Je gaat als stage een schrijfactie op school organiseren. Leuk! Maar hoe doe je dat?

Je kunt een schrijfactie organiseren met gebruik van onze (gratis) ‘GRTZ’-actiepakketten.
In een GRTZ-pakket vind je alles wat je nodig hebt om, met je medeleerlingen, persoonlijke
berichten te sturen naar gevangenen die steun hard nodig hebben. 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.

Tussen 20 november en 20 december kan je mee doen met onze jaarlijkse Write for Rights
schrijfactie. Met een Write for Rights actie schrijf je, naast de persoonlijke berichten naar
gevangenen, ook officiële brieven naar autoriteiten (op basis van voorbeeldbrieven). Loopt
je stage tussen 20 november en 20 december? Lees dan ook de aanvullende informatie aan
het einde van dit draaiboek over Write for Rights!

Je kunt deze stage ook met z’n tweeën te doen als dat van jouw stagecoördinator mag.

Stappenplan
1. Lees eerst dit draaiboek helemaal door, voordat je aan de slag gaat!

2. Meld je aan voor de stage via het aanmeldformulier op de website
www.amnesty.nl/maatschappelijke-stage of stuur een mailtje naar mas@amnesty.nl.

3. Maak de e-learning op www.amnesty.nl/maatschappelijke-stage. Dit duurt ongeveer
1,5 uur. Deze uren vallen binnen je maatschappelijke stage-uren. (Tip: maak een
screenshot van je uitslag om toe te voegen aan je stageverslag.)

4. Maak afspraken met je school. Waar en wanneer vindt je schrijfactie plaats?
(Bijvoorbeeld in een les Engels, in de aula of in een plaatselijke bibliotheek).

5. Als je concrete afspraken hebt gemaakt met je school, stuur een mailtje naar ons
(mas@amnesty.nl) met de volgende informatie:


Postadres voor het opsturen van het materiaal



Locatie en datum van je schrijfactie



Aantal mensen dat je verwacht



Naam van je school en in welke klas je zit

6. Wij sturen de materialen voor je schrijfactie op. Belangrijk: Houd rekening met een
levertijd van circa 2 weken!


Informatieboekje over Amnesty (om je schrijfactie te kunnen voorbereiden)



Posters (om je schrijfactie aan te kondigen)



Schrijfkit –
o

Voorbeeldbrieven en beschrijvingen om persoonlijke berichten naar gevangenen te
kunnen sturen

o

(Voor een schrijfactie tussen 20 november en 20 december sturen wij ook
voorbeeldbrieven naar autoriteiten – zie onderaan voor meer informatie over Write for
Rights)



o

Pennen

o

Blanco groetenkaarten

Eventuele petitielijsten (er zijn niet altijd gepaste petities beschikbaar; het kan dus zijn dat we
geen petitielijst meesturen)



Grote envelop (om de ingevulde kaarten/petities in te versturen naar Amnesty)

7. Bereid een korte introductie voor waarin je kort vertelt aan de deelnemers (5-10
minuten):


Wat Amnesty International is en doet



Wat mensenrechten zijn



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
(bijvoorbeeld, Verhaal van Moses Akatugba). Ook kun je informatie over het werk van

Amnesty uit het informatieboekje halen dat we met je materiaal meesturen. In je schrijfpakket vind je een 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.

8. Maak promotie voor je schrijfactie, bijvoorbeeld met posters, via Whatsapp groepjes, of
door langs de klassen te lopen.

9. Schrijf met een zo groot mogelijke groep mensen zoveel mogelijk kaarten! (Heb je ook
petities? Het is natuurlijk eigen keuze of iemand tekent of niet!)

10. Als het mag van je school/de locatie van je schrijfactie kijk dan of je foto’s kan maken
van de schrijfactie: dat vinden wij leuk om te gebruiken voor onze website
en Instagram. Deze foto’s kun je opsturen naar mas@amnesty.nl. Zorg er wel voor dat
mensen niet herkenbaar in beeld zijn.

11. Na afloop stuur de geschreven kaarten (en evt. ingevulde petities) 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 kaarten worden dus echt verstuurd! Voeg in de
envelop een briefje bij waarop je je naam, de naam van je school en “maatschappelijke
stage” schrijft. Op de envelop hoeft geen postzegel. Adres: Amnesty International,
t.a.v. Educatie, Antwoordnummer 10840, 1000 RA Amsterdam.

12. Hoe heb jij je maatschappelijke stage ervaren? Wij horen het graag! Stuur een mailtje
naar mas@amnesty.nl met je antwoorden op de volgende vragen:


Wat vond je het leukste aan je stage en wat vond je het lastigste?



Wat heb je geleerd van je stage (mag kennis zijn, maar ook een skill, zoals presenteren)?



Wat vind je van de begeleiding die je van ons hebt ontvangen?



Heb je tips / tops voor ons of Is er verder nog iets dat je aan ons kwijt wilt?

13. Schrijf je stageverslag!

Aanvullende informatie voor een Write for Rights schrijfactie

Organiseer je een schrijfactie tussen 20 november en 20 december, dan kan je meedoen
met onze jaarlijkse Write for Rights schrijfactie. Naast informatie voor het versturen van
persoonlijke berichten naar gevangenen, ontvang je van ons ook voorbeeldbrieven naar
officiële autoriteiten. Probeer alle deelnemers minstens 1 brief naar een officiële autoriteit
en 1 kaart naar een gevangene te laten schrijven.

Belangrijk: De brieven naar autoriteiten in het Write for Rights pakket zijn
voorbeeldbrieven die deelnemers aan je schrijfactie overschrijven op briefpapier. De
voorbeeldbrieven zijn zo opgesteld omdat ze naar autoriteiten gaan en specifieke eisen en
zaken benoemen per actie. Het zijn daarom officiële brieven. Stuur geen persoonlijke
berichten of ansichtkaarten naar autoriteiten van landen en pas de brieven niet aan.

