
Uitnodiging

de Liga voor Mensenrechten presenteert 

PRIJS VOOR 
MENSENRECHTEN
10.12.2016

Humane opvang van vlucHtelingen



de Liga informeert en sensibiliseert de bevolking op het 
vlak van mensenrechten, klaagt schendingen van men-
senrechten aan en start indien noodzakelijk juridische 
acties. Binnen dit kader reiken we jaarlijks de prijs voor 
Mensenrechten uit.

dit jaar brengen we hulde aan mensen die zich tegen 
wil en dank inzetten voor de humane opvang van vluch-
telingen, initiatieven die ondanks tegenkantingen de 
mens voorop plaatsen. iedereen verdient het om be-
handeld te worden als een mens.

drie mensen nemen als vertegenwoordigers van alle 
anderen die gelijkaardig werk doen de prijs voor Men-
senrechten 2016 in ontvangst:

•	Dhr. Fernand maréchal, de pastoor van Zee-
brugge laat, ondanks verzet, zijn kerkdeuren 
openstaan voor vluchtelingen en voorziet sa-
men met een groep vrijwilligers in hun basisbe-
hoeften.

•	Dhr. Hamid Hisari, zelf voormalig vluchteling, 
bouwde een groot netwerk uit waarmee hij 
talloze mensen van verschillende nationalitei-
ten, niet-begeleide minderjarigen en gezinnen 
met kinderen tracht te helpen op verschillende 
fronten.

•	patrick legein, richtte als reactie op de erbar-
melijke humanitaire condities in het vluchtelin-
genkamp in duinkerke samen met enkele an-
deren de vzw humain op. deze vzw levert o.m. 
humanitaire bijstand aan mensen in nood.

10 december, de Internationale Dag van de 
Rechten van de Mens. Een uitzonderlijke dag 
om uitzonderlijke mensen te eren. 

* De tekeningen op deze uitnodiging zijn gemaakt door 
voormalige bewoners van het opvangcentrum Reno in Gent.



de huldiging van de winnaars gebeurt met bijdra-
gen van o.m. anne vanlancker (voorzitster vluch-
telingenwerk vlaanderen), Jos vander velpen 
(voorzitter Liga voor Mensenrechten) en Fatena 
al ghorra (palestijnse dichteres).

U bent van harte uitgenodigd op deze feeste-
lijke prijsuitreiking*

Op zaterdag 10 december 2016  
in het Stadhuis van Gent  
van 15u30 tot 17u30 met aansluitende receptie.

Benefietdiner liga voor mensenrechten

aansluitend op de prijsuitreiking organiseren we een bene-
fietdiner ten voordele van de Liga. Wilt u de werking van de 
Liga steunen, ga dan gezellig mee eten.

praktisch:
•	We	dineren	om	19u30	in	restaurant	Salons	Carlos	Quinto
•	De	kostprijs	van	het	aangeboden	menu	bedraagt	60€.	Een	

percentage van de inkomsten gaat rechtstreeks naar de 
werking van de Liga voor Mensenrechten.

•	Inschrijven	kan	via	hetzelfde	webadres	
 https://prijs.mensenrechten.be/. U bent ingeschreven 
na	overschrijving	op	BE34	0011	2701	3290	met	vermelding	
‘pvMr diner’.

! plaatsen zijn beperkt. inschrijven voor het benefietdiner 
kan tot 1 december 2016.

Wilt of kunt u niet mee gaan eten, maar wilt u ons toch steunen? doe dan 
een gift op genoemd rekeningnummer met de medeling ‘gift pvMr’. voor 
bijdragen	van	meer	dan	40€	per	jaar	kunnen	wij	een	fiscaal	attest	leveren.

*	Inschrijven	is	noodzakelijk	vóór	7	december	2016	via	
het webadres https://prijs.mensenrechten.be/ .



Met de steun van:

organisatie:


