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Colombia Caravana 
 

 
 
Vrienden van Rechters voor Rechters, 
 
In deze dagen vol Oranje-aandacht maken wij u graag attent op een andere bijzondere bijeenkomst en wel op 
maandagavond 29 april a.s. in Londen van 18.30-20 uur (met een borrel na afloop). 
 
Dan zal de Nederlandse rechter Peter Ingelse het rapport 'Judges at risk' presenteren over de zeer moeilijke en vaak 
(levens)gevaarlijke situatie van rechters in Colombia. 
 
Ingelse reisde in augustus 2012 naar Colombia en maakte namens Rechters voor Rechters deel uit van de internationale 
Colombia Caravana 2012 [colombiancaravana.org.uk]. Op de vorige missies, in 2008 en 2010, waren het voornamelijk 
advocaten die deelnamen, maar in 2012 reisden er voor het eerst ook twee rechters mee. 
 
Samen met een Canadese rechter Carol Huddart heeft Ingelse in genoemd rapport verslag gedaan van hun 
bevindingen. 
 
Tijdens de bijeenkomst zullen beiden hun rapport toelichten. 
 
Bijzonder is dat die avond ook de Colombiaanse rechter Luis Ernesto Vargas Silva, lid van het Colombiaanse 
Constitutionele Hof, zal spreken en wel over de uitdagingen waar zijn Hof zich de komende tijd voor gesteld ziet. 
 
Na afloop is er gelegenheid om vragen te stellen aan alle sprekers. 
 
U bent van harte uitgenodigd om deze avond bij te wonen, wel graag aanmelden via [colombian.caravana@gmail.com]. 
 
Voor alle praktische informatie verwijs ik u naar de online flyer [pdf]. 
 
Het rapport is - voor de thuisblijvers - ook al online beschikbaar [pdf] op 
de site van [Colombian Caravana]. 
 
Met warme groet, 
 
Tamara Trotman 
namens het bestuur van Rechters voor Rechters 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.colombiancaravana.org.uk/
mailto:colombian.caravana@gmail.com
http://www.rechtersvoorrechters.nl/media/colombia/20130429_judgesatrisk.pdf
http://www.colombiancaravana.org.uk/reports/2012judgesatrisk.pdf
http://www.colombiancaravana.org.uk/our-work/reports/
http://www.colombiancaravana.org.uk/
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Doneer nu! 
 

 
 
Uw financiële ondersteuning is voor RR onmisbaar. Die maakt het voor ons mogelijk om op te komen voor rechters die 
(dreigen te) worden ontslagen, bedreigd of vervolgd in verband met de uitoefening van hun beroep. De stichting is voor 
haar inkomsten volledig afhankelijk van giften. 
 
Financiële bijdragen zijn van harte welkom op rekening 8071562 ten name van Stichting Rechters voor Rechters te Den 
Haag. 
 
Het mogelijk ook een inzamelingsactie te organiseren voor de Stichting. U kunt [hier lezen] over voorbeelden van 
dergelijke acties. Als u een inzamelingsactie wilt organiseren, dan kunt u daarover contact opnemen met 
[info@rechtersvoorrechters.nl]. 
 
RR is een ANBI, een algemeen nut beogende instelling. Dat betekent dat een gift aan RR, als het door de fiscus gestelde 
drempelbedrag (1% van het drempelinkomen) wordt overschreden, aftrekbaar is voor de inkomstenbelasting. Over een 
schenking aan RR is ook geen erfbelasting of schenkingsbelasting verschuldigd. Gedetailleerde informatie is verkrijgbaar 
bij het bestuur, dan wel bij de fiscus. 
 
 

 

Aan-/afmelden nieuwsflits/-brief 
 

 
 
Deze nieuwsflits is verzonden aan personen die kenbaar hebben gemaakt of van wie verwacht werd dat zij daarin 
geïnteresseerd zouden zijn. Indien u geen prijs stelt op het ontvangen van volgende nieuwsflits/-brieven van Stichting 
RR, kunt u dit kenbaar maken via [info@rechtersvoorrechters.nl]. 
 
Mocht u deze nieuwsflits niet rechtstreeks van Stichting RR hebben ontvangen en zou u dat in de toekomst wel graag 
willen, dan kunt u zich voor nieuwsflitsen aanmelden via voornoemd emailadres. 
 
Ook wijzingen van uw emailadres of als u nieuwsflitsen/-brieven liever op een ander emailadres ontvangt, kunt u op die 
wijze doorgeven. 
 
 
 

Volg Rechters voor Rechters ook via [twitter @J4J_RR] 
 
 

http://www.rechtersvoorrechters.nl/finaciele-informatie/
mailto:info@rechtersvoorrechters.nl
mailto:info@rechtersvoorrechters.nl
http://twitter.com/J4J_RR
http://twitter.com/j4j_rr

