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Jos en Jeroen in Letland
Jos en Jeroen zijn deze
herfst in Letland geweest
om Emmausgroepen uit
Oost-Europa te ontmoeten.
Die groepen zitten samen
in het zogenaamde
Poland-Ukraine Collective,
maar er waren ook
deelnemers uit Finland,
Litouwen, Zweden en
Frankrijk. Ze werden
ontvangen door de Letse
Emmausgroep Amis3 in
Madona. Zij halen spullen
op, maar worden vooral
ondersteund door een
Franse communiteit, die
nieuwe, geretourneerde
meubels per vrachtwagen naar Letland stuurt om daar te worden verkocht. Met de opbrengst
ondersteunt Amis3 sociaal werk voor families in de lokale gemeenschap. De kleinschalige
bijeenkomst met zo’n 30 mensen was vooral gezellig omdat men voor het eerst sinds Covid-19
weer fysiek bijeenkwam. Jeroen en Jos zijn later nog Riga gaan verkennen en zagen de stad
oranje kleuren vanwege de wedstrijd NL-Letland.
Markus naar school bij de
VOIZ Academie
Onze bewoner Markus is
onlangs begonnen met de
opleiding Facilitair Medewerker
van de VOIZ Academie. De
VOIZ is een plek met
opleidingsmogelijkheden voor
mensen met een ontwrichtende
vorm van levenservaring, zoals
dak- en thuisloosheid. Het is in
januari dit jaar van start gegaan
als tussenstap voor mensen met
een kwetsbaarheid op weg naar
werk en opleiding. Een van de
aanwezigen vertelt hierover: “Je

start niet makkelijk zomaar een opleiding ergens. Je weet niet met wie je studeert en of je daar wel
bij past. Hier heeft iedereen levenservaring. We zijn allemaal aan het groeien, je kunt daar grappen
over maken en je hebt aan een half woord genoeg.” Op 28 oktober kwam Linda Voortman,
wethouder Werk & Inkomen, op bezoek. Op de foto zie je haar met de groep studenten, onder wie
Markus (in het rode shirt).
Global Report van Emmaus International: onze strijd tegen armoede
"De stem van de mensen
zonder stem moet de
machthebbers 's nachts
wakker houden.", aldus
Abbé Pierre, oprichter
van de wereldwijde
Emmaus-beweging. Het
eerste mondiale rapport
van Emmaus
International over de
strijd tegen armoede is
een wake-up call voor
ons allemaal. Het is een
stem voor mensen die
doorgaans niet gehoord worden omdat ze in armoede leven, dakloos zijn, geen papieren hebben
of om een andere reden worden buitengesloten.
Op 17 oktober is het rapport uitgebracht, de VN-Werelddag van Verzet tegen Extreme Armoede.
Volgens de Wereldbank zullen naar verwachting 150 miljoen extra mensen in extreme armoede
belanden in de nasleep van de Covid-19-crisis. Daarnaast leiden onze productie- en consumptiemodellen tot een aantasting van het milieu en toenemend menselijk lijden. Tegen deze achtergrond
belicht Emmaus International de oplossingen die door de 425 Emmaus-groepen over de hele
wereld naar voren worden gebracht.
Wat hebben de Emmaus-organisaties in Brazilië, India en Frankrijk, en in elk van de 41 landen
waar we werken met elkaar gemeen? Gemeenschappelijke manieren en ervaringen om armoede
en uitsluiting aan te pakken! Armoede is niet onvermijdelijk en evenmin is het een natuurlijk
fenomeen! Armoede laten voortbestaan is een politieke keuze. Het rapport nodigt iedereen uit om
inspiratie te putten uit de praktijkervaringen van Emmaus-organisaties wereldwijd. De ervaring van
Emmaus geeft ons hoop dat een samenleving zonder armoede mogelijk is. Wilt u de oproep van
Emmaus om een wereld zonder armoede en uitsluiting te realiseren ondersteunen? Teken dan
onze petitie en deel de campagne: Sign-the-appeal
Lees de online versie van het rapport hier en de Engelstalige pdf-versie hier.
Wagen Emmaus Eemsmond gesponsord
Laatst kregen we in de woongroep een taart
bezorgd. Nu gebeurt dat wel vaker, maar
ditmaal was het een extra bijzondere taart: er
stond een foto van een Emmaus-vrachtwagen
op. Emmaus Eemsmond had die ons gestuurd
als bedankje voor de bijdrage die Haarzuilens
heeft geleverd voor de aanschaf van een
nieuwe bus. In het noorden van Groningen zit
sinds 1990 een Emmaus-vestiging, gestart
door Chilenen die het dictatoriale Pinochetregime van de jaren ’70 ontvluchtten toen het
wegens hun politieke activiteit te gevaarlijk
werd. In Delfzijl vonden zij een veilige haven en zetten zij hun politieke activiteiten voort. In 1990
waren zij nauw betrokken bij de oprichting van Emmaus Eemsmond. Een paar decennia worden er
nog steeds spullen opgehaald en weer verkocht. Voor de ophaal was een nieuwe bus hard nodig
en die is er nu gelukkig!

COP26 Glasgow – de relatie armoede-klimaat
Van 31 oktober tot 12 november vond in Glasgow
de COP26 plaats, een klimaatconferentie van de
VN waar leiders van meer dan 100 landen
bijeenkomen om te bepalen hoe de
klimaatverandering moet worden aangepakt. Eén
aspect van klimaatverandering is relatie met
armoede. Langdurige droogte kan bijvoorbeeld
voor voedseltekorten zorgen en arme mensen
lijden daar het eerst en het meest onder. Dit terwijl
juist arme mensen en arme landen de minste
schuld hebben aan de uitstoot van
broeikasgassen! Ook is het voor mensen in
armoede vaak niet of minder goed mogelijk om mee te doen aan verduurzaming, omdat zij bezig
zijn met overleven of omdat zij geen geld hebben om te kiezen voor een duurzame levensstijl
(denk aan zonnepanelen, elektrische auto’s, biologisch voedsel, duurzaam textiel). Er moeten
manieren worden gevonden om de strijd tegen klimaatverandering te combineren met de strijd
tegen armoede, anders zal klimaatverandering decennialange vooruitgang op het gebied van
wereldwijde gezondheid en armoede ongedaan maken. Onze samenlevingen behandelen hun
armste leden vaak net zoals ze de planeet behandelen: ze worden uitgeput en wanneer ze niets
meer opleveren qua werk, worden ze afgedankt. We moeten dus werken aan een economie die
goed is voor mens en Aarde! Lees meer op de website van ATD Vierde Wereld, een wereldwijde
beweging die vecht tegen armoede en uitsluiting: https://www.atd-fourthworld.org/internationaladvocacy/climate-action/
Woondemonstratie Utrecht 21 november
Het Jaarbeursplein is zondag 21 november het decor van een woonprotest. De organisatie zegt
duizenden mensen te verwachten omdat de wooncrisis ook Utrecht hard raakt. Eerder waren er al
vergelijkbare protesten in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag. In de hoofdstad gingen op 12
september bijvoorbeeld duizenden mensen de straat op om te laten zien dat ze tegen het huidige
woonbeleid van het kabinet zijn.
De demonstratie in Utrecht start op 21 november om 13.00 uur op het Jaarbeursplein. Daarna
volgt een mars door de stad. “Betaalbare woningen zijn onvindbaar in Utrecht”, stelt de
organisatie. “Een koopwoning is onbetaalbaar voor mensen met een laag of middeninkomen, en
als je al recht hebt op een sociale huurwoning sta je 12 jaar op de wachtlijst.”
Het woningentekort houdt ons ook bezig, onder meer vanwege de moeizame uitstroom van
bewoners die aan een volgende stap toe zijn en inmiddels elders werken. Emmaus Haarzuilens zal
21 november dus zeker vertegenwoordigd zijn! Komt u ook?

Binnengekomen
Soms doen mensen een lief of bijzonder
berichtje bij de spullen die ze doneren. Daar
is dit oude mandje een mooi voorbeeld van!
Op het briefje staat: “Dit mandje is in 1979
gemaakt door een indrukwekkende en
eenvoudige, krachtige dame van meer dan
80 jaar, in het dorpje Namuaimada op het
hoofdeiland van Fiji. Ik bewonder haar en
nader nu haar leeftijd, dus geef ik het nu
door.”

Contact
Openingstijden kringloop Haarzuilens:
•

iedere woensdag 13:00-16:00 en zaterdag 11:00-13:00.

Je kunt ons bellen voor de ophaal van herbruikbare spullen (kleding, kleingoed, boeken, elektra,
meubels etc.) Op weekdagen zijn we tussen 9:00 en 12:30 bereikbaar op 030 - 677 15 40. Of mail
naar ophaal@emmaus-utrecht.nl met vermelding van naam, adres, postcode en telefoonnummer.
Openingstijden kledingwinkel (Mgr. Van de Weteringstraat 1, Utrecht):

•

woensdag t/m vrijdag 12:00-17:30, zaterdag 12:00-16:00.

Let op: vanaf 6 november zijn mondkapjes verplicht in al onze verkoopruimtes!
Houd onze website, Instagram en facebookpagina in de gaten voor meer nieuws.

