
Club van 
~ 100 met ... 

Beaen 
Jogchum 
Kooi 

Bea (1944) en Jogchum Kooi (1945), Hilversum 

Bea en Jogchum: "We doen veel samen. Opgegroeid in het noorden van het land 
verhuisden we in 1970 naar groeistad Purmerend, overloopgemeente van 
Amsterdam. Purmerend kreeg bewoners uit alle streken van Nederland. Ieder 
met eerder opgedane ervaringen. 

Daar leerden we veel organisaties kennen, 

met name op het gebied van mensenrechten, 

milieu en natuur. Ik (Jogchum) werd als 

vrijwilliger actief bij Amnesty International, 

Bea bij vluchtelingenwerk. Via vrienden 

waren we betrokken bij het vredeswerk van 

IKV. We gingen met onze kinderen naar de 

grote demonstraties in Amsterdam en Den 

Haag. In 1985 sloten we ons aan bij het 

vervolg : Tribunaal voor Vrede. Het Tribunaal 

werd onze eerste ervaring met rechtbanken. 

Via de milieuorganisaties hoorden we 

over het proces dat Urgenda aan wilde 

spannen tegen de overheid, omdat de 

overheid zich niet voldoende inzette om 

de klimaatdoelen van het Parijsakkoord te 

halen. Wij werden mede-eisers en belandden 

opnieuw in de rechtszaal.Als uitvloeisel van 

het Urgendaproces ontstond de beweging 

"Grootouders voor het Klimaat" waar wij ons 

5 jaar geleden bij hebben aangesloten. Als 

grootouders vertellen we de jongeren dat zij 

er niet alleen voor staan. 

Klimaat en Vrede, twee zaken die elkaar soms 

raken. Van de opstand in Syrië wordt gezegd 

dat dat als een klimaatprotest begon. 

We zijn nu nog gezond en hopen nog een 

tijdje door te kunnen gaan. We kregen twee 

keer de Nobelprijs voor de Vrede. Eerst als lid 

van Amnesty, later waren we betrokken bij 

ICAN, The international Campaign to Abolish 

Nuclear Weapons, via PAX. 
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PAX is eind vorig jaar gestart met de PAX 

Club van 100. Daarmee zoeken we 100 

mensen die bereid zijn 1.000 euro te 

geven voor ons werk tegen kernwapens. 

Binnen korte tijd meldden meer dan 70 

mensen zich aan. Len Munnik maakt voor 

alle leden van de PAX Club van 100 een 

Vanwege de coronacrisis annuleerden wij 

onze geplande vakanties. Het geld dat we 

bespaarden maakte het verzoek van PAX 

erg eenvoudig. Zo kwamen we bij de "Club 

van 100" terecht. Van onze steun kan PAX 

verzekerd zijn ." ♦ 

persoonlijk ondertekende zeefdruk van 

zijn werk 'Landschap met afwezige bom·. 

We willen de PAX Club van 100 compleet 
maken. Elk lid krijgt: 
• de zekerheid dat de gift direct 

bijdraagt aan ons 

anti-kernwapenprogramma; 

• een bijzondere tekening van Len 

Munnik mét persoonlijke boodschap; 

• twee keer per jaar een (online) 

bijeenkomst over het PAX-werk 

• Exclusief PAX Club van 100-boekje 

over de geschiedenis en toekomst 

van werk tegen kernwapens 

Doe je mee? Alle informatie: 

paxvoorvrede.nVkernwapensweg 


