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Ende Gelände: tot hier en niet verder

BLOKKADES
De Ende Gelände (‘tot hier en niet verder’) 
campagne begon in 2010 in het bruinkoolgebied 
bij Keulen. Doel was om het uitfaseren van 
kolencentrales weer op de Duitse politieke agenda 
te zetten. De druk om alle bruinkoolmijnen en 
centrales te sluiten neemt toe, door herhaaldelijke 
treinblokkades en natuurlijk grootse acties als deze.

DIVERSITEIT 
De activisten verspreidden zich over verschillende 
delen van het uitgestrekte mijncomplex om 
treinsporen en machines te blokkeren. En met 
succes: op zondag draaide de mijn nog maar voor 
10 procent. En onder de actievoerders waren niet 
alleen doorgewinterde klimaatactivisten. 

Voor veel mensen was het juist de eerste keer dat 
zij meededen aan een burgerlijk ongehoorzame 
actie. 

ACTIE IN EIGEN LAND 
GroenFront! hoopt dat de acties ook zullen 
overslaan naar Nederland. De grootste olie- 
en steenkoolhaven van Europa is namelijk in 
Rotterdam, en vorig jaar traden drie gloednieuwe 
kolencentrales in werking. ‘Als 200 Nederlandse 
activisten bereid zijn helemaal naar Oost-Duitsland 
af te reizen voor het bezetten van een bruinkoolmijn, 
dan moet er toch een veelvoud te mobiliseren 
zijn voor acties in Nederland. Wij zijn enorm 
gemotiveerd en geïnspireerd teruggekomen.’

Afgelopen mei vertrok een Nederlandse afvaardiging van zo’n 200 activisten richting een van de grootste   
bruinkoolmijnen in Duitsland. Onder hen waren xveel actievoerders van GroenFront!: ‘Het was een ongelofelijk 
inspirerende actie om aan mee te doen, met meer dan 3500 activisten uit minstens 20 landen!’ 

XminY verzorgt minimaal drie keer 
per jaar uitgaven als deze om
donateurs en belangstellenden te informeren.



Hoe is het nu met...?
XminY houdt nauw contact met gesteunde projecten. 

Natuurlijk houden we u ook graag op de hoogte 
van het laatste actienieuws.

EMOTIONEEL EN KRACHTIG PROTEST
De dochter van de vermoorde Hondurese mensenrechten 
activiste Berta Cáceres kwam in april namens COPINH naar 
Nederland, om te protesteren tegen de investeringen van de 
Nederlandse ontwikkelingsbank FMO in het Agua Zarca project. 
Het protest – tegenover het hoofdkantoor in Den Haag – werd 
mede georganiseerd door XminY en trok vele sympathisanten. 
Inmiddels heeft FMO al haar activiteiten in Honduras stilgelegd. 

GEZINNEN OP STRAAT 
Eerder dit jaar steunde XminY de Tanzaniaanse groep AVA 
(African’s Voices Alliance). Zij kwamen op voor gezinnen aan 
de rand van de stad Dar Es Salaam: complete wijken werden 
ontruimd onder de noemer ‘Clear the City’. Deze ontruimingen 
werden niet overlegd en gingen gepaard met veel geweld. AVA 
ging daarom samen met lokale leiders in gesprek met de overheid 
en kreeg het voor elkaar dat zij haar excuses aanbood. Maar dat 
niet alleen: de overheid belooft de bewoners te compenseren 
voor de gesloopte woningen en de bewoners krijgen hun eigen 
land terug!



DE NIEUWE BAND
Dit jaar mochten wij een extra gift van 2000 euro ontvangen van 
De Nieuwe Band! Deze groothandel in biologische groenten steunt 
XminY al een aantal jaar door ieder jaar een gedeelte uit hun Goede-
Doelen-Pot aan ons te schenken. De Nieuwe Band wil samen met 
anderen actief werken aan een wereld met bewuste consumptie en 
productie van sociale, duurzame en smaakvolle producten. 

EENMALIGE DONATIE
Bij de geboorte van zijn tweede dochter Lia kreeg trouwe donateur 
Geert een cadeau van zijn werk. Dat cadeau besteedde hij aan 
XminY in de vorm van een eenmalige gift van 70 euro; want een 
eenmalige donatie kan natuurlijk ook! Hartstikke bedankt en 
namens XminY heel veel geluk gewenst, samen met jullie dochters. 

SCHENKEN MET BELASTINGVOORDEEL
Heeft u al eens nagedacht over een periodieke schenking? Als u ons vijf jaar lang een vast bedrag schenkt, dan kunt u die gift volledig aftrekken bij 
uw aangifte van de inkomstenbelasting, ongeacht de hoogte van het bedrag. Via onze website www.xminy.nl kunt u de overeenkomst periodiek 
schenken downloaden. Vul deze in, print hem uit en stuur de overeenkomst naar:
XminY
Antwoordnummer 10569
1000 RA Amsterdam
Wij vullen de overeenkomst dan verder in en sturen deze binnen twee weken naar u terug, voor uw eigen administratie.

Wilt u ook met uw naam en actie vermeld worden in onze nieuwsbrief? Neem dan contact op met Willeke via willeke@xminy.nl.

Donateurs in actie


