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NIEUWSBRIEF 

   

Agenda 
 

Quarantaineverhalen  
uit de bajes 

met Jodie Ras 
Zondagmorgen 

20 februari 2022 
10.30 uur 

NIVON-gebouw 
Lodewijkstraat 1 

Hengelo 
***** 

Lentebijeenkomst 
Zondag  

20 maart 2022 
10.30 uur 

Florilympha 
De Lutte 

***** 
Algemene 

Ledenvergadering 
dinsdag  

19 april 2022 
 

Seizoensafsluiting 
zaterdag 
21 mei 

  

“Quarantaineverhalen uit de Bajes” 
 

Gespreksmorgen met Jodie Ras 

 

Zondag 20 februari 2022 om 10.30 uur in het NIVON-

gebouw.  

Jodie greep de coronacrisis aan om verhalen over 

gedetineerden en hun bewaarders te vatten in een 

verhalenbundel.  

Op de achterkant daarvan is het volgende te lezen: . “Ik was 

vroeger een meisje dat keurig binnen de lijntjes kleurde. Ik 

had niets te maken met criminele zaken, niets te maken met 

dat wat niet mocht. Totdat ik vier jaar geleden als 

Humanistisch geestelijk verzorger aan het werk ging in de 

gevangenis. Ik ontdekte langzaam niet alleen de ongeschreven 

regels van de bajes, maar ook wat er schuil gaat achter de 

pantsers die gedetineerden hadden opgetrokken om zich te 

wapenen tegen het leven. Ik kreeg antwoord op die cruciale 

vraag waarom deze mannen er voor hadden gekozen om wèl 

buiten de lijntjes te kleuren.” 

 

De verhalenserie is bedoeld om iets van deze ervaringen op te 

tekenen. Het is bedoeld om mannen die sowieso al “binnen” 

zitten een stem te geven en daarmee het omgaan met 

“gedwongen quarantaine” . De serie is ook bedoeld om een 

beeld te geven van de voorgeschiedenis van een delict, van de 

context, maar zeker ook van de keuzes die de gedetineerde 

heeft gemaakt en die tot zijn inbewaringstelling hebben geleid. 

Het is vooral bedoeld om een menselijk geluid te laten horen, 

een menselijk geluid in onzekere tijden.                                                                                                                                                                                                     

 

Voorjaarsbijeenkomst 
 

Zondag 20 maart 2022 van 10:30 - 16.15 uur 

Restaurant Florilympha, Lutterzandweg 16-1, 7587 LH De Lutte 

 

Het thema voor deze nieuwjaarsbijeenkomst is: ‘Vrijheid’   

Spreker Mardjan Seighali 

Mardjan Seighali is de nieuwe voorzitter van het Humanistisch Verbond. Ze nam 21 

november 2020 het voorzitterschap over van Boris van der Ham.                                                                                                           

Voor Mardjan is het motto van het Humanistisch Verbond “vrij denken, samen leven” haar 

zienswijze, haar verhaal en waar ze in haar leven voor staat. Een vrije geest, de vrijheid 

van denken, de vrijheid om keuzes te maken zijn centrale thema’s in haar leven en werk. 

Mensen zijn altijd haar drijfveer.                                                                                                           

Zij vluchtte op haar zesentwintigste uit Iran op zoek naar vrijheid en vond die in Nederland. 

Ze vertelt haar verhaal in het recent verschenen boek “Tot op de dag”. “Ik kreeg de kans 

om vrij te zijn, weer mens te zijn” zegt ze in haar toespraak tijdens de Prinsjesdagviering 

van dit jaar.  

 

 



 

 

 

 

Mardjan Seighali ( 1964)  is sinds 2013 directeur van de Stichting voor Vluchteling-

Studenten UAF en bestuurlijk actief bij diverse maatschappelijke organisaties. 

 

PROGRAMMA 

 

10.30 uur  Binnenkomst en tijd om elkaar te begroeten met koffie of thee 

11.00 uur  Welkomstwoord  

11.05 uur  Lezing over Vrijheid door Mardjan Seighali  

12.15 uur  Lunch 

13.30 uur  In gesprek over “Wat bedoelen we met vrijheid?” 

14.45 uur  Koffie/theepauze 

15.15 uur Poëtische afsluiting 

16.00 uur  Sluiting 

We houden ons aan de dan geldende richtlijnen van het RIVM en de voorwaarden van 

Florilympha. Bij binnenkomst wordt de QR code gescand. 

 

KOSTEN: € 13,00 voor leden van de HV-afdeling Midden- en Zuid-Twente en € 16,00 

voor introducés. Dit is de bijdrage in de kosten voor de lunch (ook vegetarisch) en de 

koffie en thee ’s morgens en ’s middags. De overige drankjes zijn voor eigen rekening.  

 

OPGAVE: door het verschuldigde bedrag vóór 14 maart 2022 over te maken naar 

bankrekening nummer NL 47 TRIO 0198 3756 38 t.n.v. Humanistisch Verbond en 

o.v.v. Nieuwjaarsbijeenkomst en naam/namen deelnemers.  

Voor vragen kunt u contact opnemen met : Margriet Meijling, 

margriet@margrietmeijling.nl tel. (053) 538 34 85 

Indien u met iemand anders wilt (mee-) rijden en/of als u vegetariër bent, dan kunt u 

dit met Margriet overleggen. 

Introducés zijn welkom. 

 
• Voor het middaggedeelte vragen we je in een paar regels te omschrijven 

wat vrijheid voor jou betekent. 

• De kans bestaat dat we je vragen dit ’s middags toe te lichten. 

 

Graag de tekst vóór 14 maart in een email sturen naar: 

margriet@margrietmeijling.nl 

Seizoensafsluiting zaterdag 21 mei 
 

Noteer vast deze datum. In de volgende HV-Berichten volgt meer informatie over deze 

activiteit. 

 

 

 

Algemene Ledenvergadering op dinsdag 19 april om 20.00 uur 
 

De locatie is nog niet bekend. De voor deze vergadering gebruikelijke agenda zal 

worden gevolgd met als hoofdonderwerp het Jaarverslag, de Jaarrekening en de 

Balans over het afgelopen jaar. 

De belangrijkste stukken zullen worden opgenomen in HV-Berichten 2022, nummer 1 

die in maart zal verschijnen. Daarin zal ook de locatie worden bekend gemaakt. 

Het idee is om na de “verplichte nummers” weer een leuke gezellige activiteit uit te 

voeren. De activiteitencommissie zorgt voor een mooi programma. 
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