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Succes in Zimbabwe 
Eind september sloot Labourstart de campagne ter ondersteuning van verpleegsters in 
Zimbabwe waar we ook in deze Nieuwsbrief aandacht aan besteedden na het behalen van 
een grote overwinning. Zoals Public Services International ons schreef: "Na drie maanden 
van vakbondsacties heeft de Zimbabwe Nurses Association de staking afgeblazen als bewijs 
van goede wil na de gebaren van goede wil die zijn gemaakt door de nieuwe minister van 
Volksgezondheid, Constantino Chiwenga." 

 

Doneer ook voor onze collega’s in Beiroet 

Doe mee met de kerstactie van FNV 

Medewerkers en kaderleden van FNV steunen jaarlijks een internationaal vakbondsproject 
van (Mondiaal) FNV tijdens de feestdagen. Dit jaar gaat de donatie naar onze collega’s in 
Beiroet. De vakbonden zijn voor veel werkenden daar in Libanon een bron van hoop. Doe je 
ook mee?  

Hulp voor werkenden in Beiroet 
De economische crisis, corona en de grote ontploffing in Beiroet. Veel werkenden in 
Libanon zijn hierdoor in grote nood. De een werkt informeel en valt onder geen enkele wet, 
en de ander is zijn huis, werk en familie verloren. De lokale vakbonden bieden hulp.  
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Bron van hoop 

Hind, onze Mondiaal FNV consultant in Beiroet, is heel dankbaar dat de kerstactie dit jaar de 
partners in Libanon steunt. “De kerstdonaties verdelen we onder meerdere partners die de 
steun het hardst nodig hebben. Zij gebruiken het voor de wederopbouw van 
vakbondshuizen, het opnieuw creëren van veilige werkplekken, steun aan migrantenwerkers 
en de voorlichting over veilig en gezond werken. De vakbond is een bron van hoop. En de 
enige die voor hen opkomt.”  

Doe ook mee 

Help onze collega’s in Beiroet en doneer nu op rekeningnummer NL15 SNSB 0635 1171 85 
t.n.v. Stichting Mondiaal FNV, met vermelding ‘Kerstactie’. 

Wij zorgen ervoor dat jouw donatie bij Hind en haar collega’s terecht komt. Super bedankt! 


