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Referendum legt mijnbouwproject stil
Een schitterend succes in Colombia, dit jaar! XminY mocht bijdragen aan het realiseren van een referendum dat ervoor zorgde dat een verwoestend 
mijnbouwproject werd stilgelegd. 

LA COLOSA
Vorig jaar al deed de groep Cosajuca een aanvraag bij XminY. Zij 
waren bezig met de voorbereidingen op het referendum dat 
een jaar later allesbepalend zou blijken. De enorme opkomst was 
overweldigend en cruciaal. Dit referendum zou gaan beslissen over 
het open goudmijnproject La Colosa, een project van het Zuid-
Afrikaanse AngloGold Ashanti. Hoewel nu nog in exploratiefase, 
zou La Colosa één van de grootste goudmijnen ter wereld worden. 

ZONDER TOESTEMMING
In Cajamarca in Colombia is het overgrote deel van de grond 
bestemd voor de mijnbouw. In 86% van het gebied is de 
bestemming al goedgekeurd en nog eens 13% is in aanvraag. Dit 
besluit is genomen over de ruggen van de bewoners. Hier moest 
een eind aan komen, vond Cosajuca. Dus vond er op 26 maart van 
dit jaar een volksraadpleging plaats. XminY hielp onder andere met 
transport, publiciteit en promotie om zoveel mogelijk mensen op 
de been te brengen. En maar liefst 98 procent (!) stemde tegen de 
mijnactiviteiten in de gemeente. 

MET UW STEUN 
KUNNEN WIJ HELPEN

XMINY IBAN: 
NL39INGB0000609060

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

BEDREIGD EN VERMOORD
Het referendum kwam er niet zomaar. Al sinds 2009 worden er 
massamobilisaties en manifestaties gehouden, niet zelden zonder 
gevaar voor milieuactivisten. Vorig jaar alleen al werden er meer 
dan 120 gemeenschapsleiders vermoord. Meer dan 100.000 
mensen gingen de straten op om te protesteren tegen de komst 
van de mijn. De mijn bedreigt het leven, het water en het land van 
de oorspronkelijke bevolking. De vruchtbare landbouwgrond van 
de lokale gemeenschappen zou volledig moeten wijken.

BOUWEN AAN VREDE
Gelukkig is het referendum wettelijk bindend. Minister van Milieu, 
Manual Rodriguez, zei er over: ‘Eén van de wegen om aan vrede 
te bouwen is om respect op te brengen voor de beslissing van 
mensen uit een gebied, in dit geval Cajamarca, over wat zij vinden 
dat de toekomst van hun gebied is.’ En daar sluiten wij ons bij aan. 



SAMEN ÉÉN DOEL
Bijna alle windstreken waren vertegenwoordigd. Polen, Duitsland, 
Zweden, Italië, België, Frankrijk, Rusland en zelfs de Verenigde 
Staten: actievoerders kwamen overal vandaan om deel te nemen 
aan het klimaatkamp. En zij hadden allemaal één doel: protesteren 
tegen de vervuilende mijnindustrie en vechten voor het behoud 
van een gezond klimaat. Om aandacht te kunnen genereren voor 
het probleem van klimaatverandering werden er op zaterdag 
verschillende succesvolle legale protesten georganiseerd rondom 
en zelfs in de mijnen. Het is de deelnemers gelukt om maar liefst 
drie bruinkoolmijnen tijdelijk stil te leggen.

‘WE ARE THE LIMITS!’ 
In het klimaatkamp werden verder lezingen en workshops 
gehouden. Er heerste een sfeer van verbondenheid en vriendschap 

Klimaatkamp oversteeg alle verwachtingen
‘De mijnbouwindustrie onze planeet laten verwoesten of vechten voor een duurzame toekomst: dat is geheel aan ons.’ Deze zomer werd er 
voor het eerst een klimaatactiekamp georganiseerd in Tsjechië. Van 21 juni tot en met 25 juni protesteerden meer dan 300 mensen tegen 
klimaatverandering in de vorm van vreedzame protestacties bij drie verschillende mijnen. Het Tsjechische dorp Horní Jiřetín stond even in het 
teken van klimaatgerechtigheid. 

en er was ruimte om met elkaar ervaringen uit te wisselen. ‘We are 
the limits!’ (Limity jsme my!) was het kampmotto. Ieder individu kan 
op zijn of haar eigen manier bijdragen aan het wereldwijde protest 
tegen de vervuilende industrieën. De protesten werden positief 
ontvangen door de media. Behalve het daadwerkelijke stilleggen 
van de mijnen, ziet de groep het ook als een groot succes dat de 
actie landelijke aandacht kreeg van het publiek. 

De groep hoopt volgend jaar een nog succesvoller kamp te 
kunnen organiseren met nog meer deelnemers. Zij mogen op 
onze steun rekenen!



VERZETSBOMEN
Afgelopen maanden hebben de gemeenschappen verschillende 
activiteiten georganiseerd om de grond terug te eisen. Dit doen zij 
op een bijzonder manier. In de mijnschachten en mijnbouwgaten 
planten ze inheemse, bedreigde boomsoorten. Samen met een 
grote groep vrijwilligers en scholen uit de omgeving trekken 
de bewoners de mijnbouwgebieden in en beplanten ze de 
uitgeputte grond. Zo wordt de verloren grond terug gewonnen 
en tegelijkertijd hersteld. De kinderen krijgen hun eigen boom 
en worden aangemoedigd elk jaar terug te komen om de boom 
te verzorgen en noten en fruit te plukken. Met het betrekken van 
schoolkinderen bij het project wordt een band aangegaan met de 
volgende generatie. 

VN ERKENNING
De inspanningen tegen de mijnbouwactiviteiten zijn niet 
ongemerkt gebleven. Recentelijk is het gebied opgenomen in het 
ICCA-register (Indigenous peoples’ and Community Conserved 
territories and Areas). Dit houdt in dat erkent wordt dat de 
gemeenschap nauw verbonden is met het gebied. En dat de 
gemeenschap de belangrijkste speler is in besluitvorming over de 
grond. Er wordt gestreefd naar conservering van het gebied. Het is 
niet alleen een erkenning van het goede werk dat wordt gedaan 
door de gemeenschap, maar dit zal ook het gebied beschermen. 
Ondertussen gaat het aanplanten gestaag door. Er zijn nu zo’n 300 
bomen geplant en de gemeenschap hoopt de komende jaren wel 
10.000 bomen te planten.
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Vruchtbaar verzet: tienduizend bomen
Bewoners van Froxán in Galicia, Spanje vechten met succes voor het behoud van hun land en levensonderhoud, welke worden bedreigd door de 
zwaar vervuilende mijnbouwactiviteiten van multinational Sacyr Group. Zo’n 1500 families – voornamelijk vrouwen –  zijn afhankelijk van de 
mosselvangst en -verwerking in het gebied rondom de riviermonding van Muros-Noia. De mijnbouw vervuilt de grond met zware metalen. Als 
gevolg hiervan zijn al duizenden hectares zeebedding gesloten. En de gemeenschappen wonend rondom de mijn lopen niet alleen het gevaar 
hun inkomsten kwijt te raken; ze worden ook bedreigd met uitzetting uit hun huizen en in bezitneming van nog meer grond.



In oktober van dit jaar vond er in Boedapest, Hongarije een 
succesvolle demonstratie plaats voor woonrechten (foto 
voorpagina). Met steun van XminY liepen er maar liefst 2000 
mensen mee in de strijd voor huurbescherming en een stop op 
woninguitzettingen!

WONEN ALS PRIVILEGE
Kun je je voorstellen dat je huur binnen vijf jaar verdubbeld, zonder 
dat je salaris omhoog gaat? Voor inwoners van Boedapest is dit 
de harde realiteit. Het wordt steeds onmogelijker om een huis te 
kopen of huren zonder enorme schulden op te bouwen. Inmiddels 
kunnen zo’n 140.000 gezinnen hun hypotheek niet betalen en 1.5 
miljoen gezinnen lukt het regelmatig niet om de huur te betalen. 
Daarnaast leeft een groot deel van de inwoners van Boedapest in 
slechte leefomstandigheden. Mensen leven in woningen zonder 
badkamers, woningen vol schimmel, en hebben ook steeds vaker 
helemaal geen woning: in 2017 zijn al 4000 gezinnen uit hun huis 
gezet. 

De meest kwetsbaren worden het ergst getroffen. Dit zijn onder 
andere gezinnen met weinig geld, mensen met een beperking 
en LGBTQI+ mensen. Vervolgens worden zij als daklozen 
gecriminaliseerd en hun rechten ontnomen. Zonder vast 
woonadres hebben zij geen recht op medische en sociale zorg. 
Ook stemmen is niet mogelijk voor hen. 

De stad is van iedereen

GROTE OPKOMST
De beweging A Város Mindenkié (The City is for All) bestaat uit 
inwoners van Boedapest, veelal daklozen, voormalig daklozen en 
mensen die in slechte omstandigheden leven. Ze eisen van de 
gemeente dat er maatregelen worden genomen. Al een aantal 
jaar organiseren ze geregeld blokkades om huisuitzettingen te 
voorkomen, sit-ins, campagnes en demonstraties. De demonstratie 
in oktober had zo’n grote en overweldigende opkomst dat de 
politiek wel iets móet doen. De druk is opgevoerd: actie heeft zin!

Ruvubu National Park is het grootste nationale park in Burundi. 
Met meer dan 508 vierkante kilometer biedt het park een thuis aan 
wilde diersoorten als nijlpaarden, buffels, krokodillen, luipaarden en 
leeuwen. Maar liefst 425 soorten vogels gedijen in het park en maken 
het tot een uniek natuurgebied. 

BEDREIGD 
Helaas worden de flora en fauna van het gebied bedreigd door 
de omliggende gemeenschappen. Inwoners van aangrenzende 
dorpen trekken de natuur in om bomen te kappen en brandhout 
te verzamelen, en verstoren op die manier onder andere de 
unieke wildlife. Gevluchte dieren komen niet meer terug, en 
achtergebleven exemplaren worden veelal gedood door stropers. 

WORKSHOPS 
Een groep vrijwilligers uit het nabijgelegen dorp Cankuzo heeft 
nu een bijzonder trainingsprogramma opgezet: ongeschoolde 
inwoners van de dorpen leren zelf duurzame keukenkachels 
te bouwen, zodat de natuur in Ruvubu niet langer hoeft te 
leiden onder de eerste levensbehoeften van omwonenden. 
De keukenkachels zijn simpele maar duurzame ontwerpen: ze 
besparen brandstof en bieden bovendien werkgelegenheid. De 
arme, ongeschoolde jongeren in het dorp kunnen de kachels 
verkopen op de markt en verdienen daar nu zelfstandig de kost 
mee!

Natuurbehoud in 
Burundi

TWEE VLIEGEN IN ÉÉN KLAP
Dus niet alleen kunnen zij nu voorzien in hun levensonderhoud: 
ook de omliggende natuur is erbij gebaat. De workshops gaan ook 
verder dan alleen het bouwen van de kachels. De groep vrijwilligers 
wil de jonge deelnemers graag leren over de negatieve gevolgen 
van ontbossing en het belang van biodiversiteit. XminY mocht 
het materiaal van de kachels bekostigen en ook de bouw van 
een kleine, houten ruimte waarin de workshops gegeven kunnen 
worden. 



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.

Met een periodieke gift behaalt u dus 
belastingvoordeel. Hoe hoger de gift, hoe hoger 
het bedrag dat u van uw belastbaar inkomen mag 
aftrekken. Afhankelijk van de hoogte van uw inkomen 
ontvangt u 37% tot 52% van het gedoneerde bedrag 
terug van de fiscus. Met dezelfde netto gift kunt u dus 
meer aan XminY schenken en geeft u ons financiële 
zekerheid voor de lange termijn.

Via onze website www.xminy.nl, kunt u de 
overeenkomst periodiek schenken downloaden. 
Vul de overeenkomst in, print deze uit en stuur de 
overeenkomst naar:

XminY
Antwoordnummer 10569
1000 RA Amsterdam

Wij vullen vervolgens de overeenkomst verder in en 
sturen deze binnen twee weken naar u terug. De 
overeenkomst kunt u vervolgens gebruiken bij de 
jaarlijkse belastingaangifte voor de aftrek van uw 
donatie.

Donateurs in actie
Een donatie hoeft niet altijd op de standaard manier. Zo kreeg XminY 
onlangs een anonieme gift per post. Een gulle gever bracht een envelop 
langs met een bedrag van maar liefst 500 euro! Giften als deze helpen 
ons nog meer mooie projecten te steunen, dus daar zijn we ontzettend 
blij mee.

ANTARCTICA
Een maand later ontvingen we van het Antarctica-collectief een gift van 
3000 euro! Het gekraakte sociale centrum van Antarctica, gevestigd in het 
Amsterdamse Bos en Lommer, werd helaas 3 jaar geleden ontruimd. Vorig 
jaar mocht XminY ook een deel uit hun zogenaamde kraakpot ontvangen. 

Heeft u als verjaardagscadeau om een donatie voor XminY gevraagd of 
heeft u bij een sponsorloop giften voor ons opgehaald? Of staat er ergens 
een donatiepot die aan XminY wordt opgedragen? Neemt u dan contact 
op met Willeke: willeke@xminy.nl. Wij vermelden uw naam en uw actie 
graag in onze eerstvolgende nieuwsbrief!

Wilt u ook in de toekomst lokale en kleine organisaties 
steunen die strijden voor maatschappelijke 
veranderingen? Denk dan eens aan de mogelijkheid 
om XminY op te nemen in uw testament.

Nadenken over de verdeling van uw nalatenschap is 
niet gemakkelijk. Vaak is het wel een geruststellend 
idee dat alles goed geregeld is, zoals u het wilt. 
Heeft u er wel eens bij stilgestaan dat u, naast uw 
nabestaanden, ook een deel van uw erfenis kunt 
schenken aan een goed doel dat u een warm hart 
toedraagt? Via een nalatenschap blijft u ons werk 
steunen en kunnen wij nu en in de toekomst lokale 
pioniers blijven helpen die strijden voor een eerlijke 
wereld.

De hoogte van het bedrag, klein of groot, bepaalt 
u helemaal zelf. XminY is door de overheid erkend 
als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). 
Daardoor hoeft XminY geen erfbelasting te betalen 
over het bedrag dat nagelaten wordt en komt uw 
nalatenschap dus volledig ten goede aan het werk 
van XminY.

Wilt u meer informatie over periodiek schenken 
of nalaten? Neem dan contact op met Willeke te 
Flierhaar: willeke@xminy.nl of per telefoon: 020-
6279661.

 Schenken met       
belastingvoordeel Nalaten


