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Beste buur,

Ik ben  .........................................................................................................................................................................................

en ik woon in  .........................................................................................................................................................................

Dit jaar doe ik mee aan de Schrijfmarathon van Amnesty International. Het recept is 
simpel: zoveel mogelijk brieven schrijven tegen onrecht. We kruipen massaal in onze pen 
voor mensenrechten en eisen gerechtigheid voor 10 mensen die het nodig hebben.*

Met dit kaartje wil ik jou graag uitnodigen om (vink aan wat past):

 mee brieven te komen schrijven tijdens mijn Schrijfmarathon-event.

Adres:  ........................................................................................................................................................................................

Datum & tijdstip:  .................................................................................................................................................................

 één of meerdere petities te tekenen op schrijfmarathon.be

Warme dank voor jouw steun!

Groetjes,

..............................................................................................
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*Schrijven werkt! Neem een kijkje op schrijfmarathon.be en ontdek hoe 
een eenvoudige brief levens kan veranderen.
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